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A MÚLTAT AZÉRT TANULMÁNYOZZUK, HOGY JOBBAN 
MEGÉRTSÜK A JÖV T
A MÚLTAT AZÉRT TANULMÁNYOZZUK, HOGY JOBBAN 
MEGÉRTSÜK A JÖV T

• A technológia nem csak a világunkat változtathatja meg, 
hanem a fajunkat is. 

• A változások egyebek között új nyerteseket és 
veszteseket hozhat létre, felnagyítja a különbséget köztük. 
A technológiai fejl dés masszívan feler sítheti az 
egyenl tlenségeket.



KORSZAKKORSZAK

Fizikai bizonyítékaink vannak 
arra, hogy az egyenl tlenségek a 

korszakban is léteztek.



FÖLDM VEL  TÁRSADALMAKFÖLDM VEL  TÁRSADALMAK
Az emberi társadalom fejl désével az egyenl tlenségek mélyültek. Az emberi társadalom fejl désével az egyenl tlenségek mélyültek. 



FÖLDM VEL  
TÁRSADALMAK
FÖLDM VEL  
TÁRSADALMAK
Ki élt jobban? Az egyiptomi 
paraszt vagy a gy jtöget  
vadász?



AZ EGYENL TLENSÉG 
TÖRTÉNELMI ÁLLAPOT
AZ EGYENL TLENSÉG 
TÖRTÉNELMI ÁLLAPOT
Az egyenl tlenség és a hierarchia 
természetes, morális és szent.



XIX. ÉS XX. SZÁZAD: A TÖMEGEK NAGY KORSZAKAXIX. ÉS XX. SZÁZAD: A TÖMEGEK NAGY KORSZAKA

Szükség van mindenkire: hatalmas gyárak és üzemek Szükség van mindenkire: hatalmas gyárak és üzemek 



XIX ÉS XX. SZÁZAD: A TÖMEGEK NAGY KORSZAKAXIX ÉS XX. SZÁZAD: A TÖMEGEK NAGY KORSZAKA
Több milliós hadseregek



XIX ÉS XX. SZÁZAD: A TÖMEGEK NAGY KORSZAKAXIX ÉS XX. SZÁZAD: A TÖMEGEK NAGY KORSZAKA
Beruházás a tömegekbe



EGYENL SÉG, AZ EGYIK LEGFONTOSABB ÉRTÉKEGYENL SÉG, AZ EGYIK LEGFONTOSABB ÉRTÉK



TÖMEGEK HATALOMVESZTÉSETÖMEGEK HATALOMVESZTÉSE
• Mára a tömegek kezdik elveszteni hatalmukat.
• A technológiai helyzet változik
• Legegyenl tlenebb társadalom jöhet létre



KASPAROV ÉS A DEEP BLUE (1996)KASPAROV ÉS A DEEP BLUE (1996)



AZ ALGORITMUS NAGY TÖMEGEKET TESZ 
FELESLEGESSÉ
AZ ALGORITMUS NAGY TÖMEGEKET TESZ 
FELESLEGESSÉ



A FELESLEGESEK OSZTÁLYAA FELESLEGESEK OSZTÁLYA
• Gazdasági és politikai hatalomkoncentráció



FELESLEGESSÉGFELESLEGESSÉG



A SZUPEREMBERA SZUPEREMBER
A biotechnológia lehet vé fogja tenni, hogy a gazdagok 
hosszabban élhessenek és intelligensebbek legyenek



TISZTELGÉS AZ ALGORITMUSNAKTISZTELGÉS AZ ALGORITMUSNAK



ISMERJÜK-E ÖNMAGUNKAT?ISMERJÜK-E ÖNMAGUNKAT?

• A Facebook-algoritmus jobban ismeri a 
személyiségünket, mint a barátaink 
vagy rokonaink

• Facebook-buborék és a választások



AZ ALGORITMUS ÁTVESZI A HATALMATAZ ALGORITMUS ÁTVESZI A HATALMAT
• Elérhetünk egy olyan pontot, amikor nem tudjuk megjósolni algoritmus m ködését.• Elérhetünk egy olyan pontot, amikor nem tudjuk megjósolni algoritmus m ködését.



DISZTOPIKUS VÍZIÓDISZTOPIKUS VÍZIÓ
• Az egyenl tlenség elképzelhetetlenül rosszabbodni fog?
• Lehet, a hatalom átcsúszhat egy parányi elit kezébe, akik birtokolják és kontrollálják az 

algoritmust és az adatokat, amelyek azt táplálják, és amit l szinte minden függeni fog.
• A gazdaságilag feleslegessé vált tömegek hatalmas alsóosztályt formálhatnak.
• Az AI és biotechnológia gazdagokat sokáig él  szuperemberekké alakíthatja, sokkal 

intelligensebbé teheti ket, mint bárki mást.
• De a emberiség elitjét is elnyomhatja az AI. Ebben a pontban az egyenl tlenség 

elképzelhetetlenül nagy lesz.
• A technológia egy olyan jöv  felé hajt minket, amelyre teljesen felkészületlenek vagyunk.



HOGY NE TÖRTÉNJÉK MEGHOGY NE TÖRTÉNJÉK MEG
• Egyéni és kormányzati szinten döntéseket 

kell meghozni
• A legfontosabb vagyon ma világon az 

egyének személyes és biometrikus adatai 
a testünkr l, az agyunkról, a DNS-ünkr l

• A politikai diszkurzus centrumában egy 
kérdésnek kell állnia: ki birtokolja az 
adatot?

• Mert ez az adat teszi lehet vé, hogy a 
világot kontrollálni lehessen, és meg 
lehessen változtatni az evolúció folyását.

• Egyéni és kormányzati szinten döntéseket 
kell meghozni

• A legfontosabb vagyon ma világon az 
egyének személyes és biometrikus adatai 
a testünkr l, az agyunkról, a DNS-ünkr l

• A politikai diszkurzus centrumában egy 
kérdésnek kell állnia: ki birtokolja az 
adatot?

• Mert ez az adat teszi lehet vé, hogy a 
világot kontrollálni lehessen, és meg 
lehessen változtatni az evolúció folyását.





GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, 
ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET
GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, 
ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET
A GDPR, a 2018. május 25-t l kötelez en alkalmazandó európai uniós általános 
adatvédelmi rendelet érint minden szolgáltatót, hivatalt, állami és üzleti nyilvántartást, 
közösségi weboldalt, informatikai rendszert, amelyek az európai állampolgárok adatait 
tartják nyilván, bármelyik is legyen az. A rendelet az elmúlt évek legnagyobb kihívása, 
amit az adatfeldolgozással és védelemmel foglalkozó szakembereknek teljesítenie kell, és 
a nemmegfelel ség kudarca súlyos bírságokhoz vezethet.



GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, 
ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET
GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, 
ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET
• EU-s rendelet
• Hatályba lépett 2016, május 4-én, kötelez  alkalmazni 2018. május 25-t l, most a 

kétéves áttérési id szakban vagyunk
• Nem kell a helyi szabályozásnak jóváhagynia, közvetlenül számonkérhet
• Egyének adatvédelmének meger sítése
• Személyes adatok benntartása az EU területén
• A saját személyes adat kontrolljának visszaadása az egyénnek
• Nem betartatása esetén a bírság a globális vállalati bevétel 2%-át is elérheti



RENDELET ALANYA RENDELET ALANYA 
• minden EU állampolgárról adatot gy jt  vagy feldolgozó (pl. felh szolgáltató), 

minden európai állampolgári adatokat kezel  (külföldi) cégre is vonatkozik
• nyilvántartott EU állampolgár



SZEMÉLYES ADATOKSZEMÉLYES ADATOK
• Személyes adat pl. adat személyr l, privát, szakmai és közéleti életér l (név, cím, fotó, 

e-mail, bank, weboldalon lév  post, egészségi adat, számítógép IP-címe. 
• Különleges személyes adatkategóriák: etnikai, politikai meggy dés … biometrikus 

adatok…
• Külön szabályozza az adathozzáférést rend rségi, b n- és bírósági ügyekben, és 

különösen az EU-n kívüli ilyen esetekben.
• A munkaviszonyban kezelt adatok és a nemzetbiztonsági adatkezelés szabályozása 

nemzeti hatáskörben marad
• Nemzeti felügyeleti hatóságok felügyelik és ellen rzik, akik együttm ködnek egymással



ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
• Kötelezettsége megmarad, kib vül
• Meg rzési id t közölni kell
• Adatkezel t meg kell nevezni
• Adatvédelmi tisztségvisel t meg kell nevezni
• Automatikus döntéshozatal és profilozás visszautasítható és támadható
• Adatvédelem tervezése kötelez  a fejlesztés során (lásd alább)
• Álnevesítés lehet ségét sürg sen be kell építeni (lásd alább)
• Az adatvédelmi tisztségvisel  felel ssége a hatékony eljárások implementálása, és a folyamatmegfelel ség

demonstrálása (akkor is, ha a feldolgozás ki van szervezve).
• Adatvédelmi hatásvizsgálatot kell lefolyatatni, ha valamilyen kockázat felmerül, ami érinti az adatalany szabadságát és 

jogait
• Kiemelten nagy kockázat esetén kockázatelemzést és megel  intézkedéseket kell tenni és el zetes jóváhagyást kérni 

az adatvédelmi hatóságtól.



ADATVÉDELMI TISZTSÉGVISEL  ADATVÉDELMI TISZTSÉGVISEL  
Adatvédelmi tisztségvisel  nevezend  ki
• minden hatóságnál (kivéve bíróságoknál, amelyek szabályozása nemzeti felel sség)
• az adatkezel nél és -feldolgozónál, ha tevékenységük a következ ket öleli fel:

• ha a adatalanyokat monitorozzák
• ha nagymennyiség  és speciális adatot dolgoznak fel, pl. b nügyeket és 

vétségeket.



ADATKEZELÉSI ENGEDÉLYADATKEZELÉSI ENGEDÉLY
• Érvényesnek, egyértelm nek és ellen rizhet nek kell lennie az adatfajtákra és az 

adatgy jtés céljára 
• Gyerekekre az engedélyt a szül  adja
• Az adatkezel nek bizonyítania kell tudnia az engedélyezést (belépés) 
• Az engedélynek visszavonhatónak kell lennie
• Papíron adatkezelésre nyilatkozni (Ennek el kereshet sége kétséges)



ÁLNEVESÍTÉSÁLNEVESÍTÉS
• Ne lehessen visszakövetkeztetni az adatalanyra, kivéve ha nem adnak meg kiegészít  

információt. Pl. Titkosítás, a kulcsot külön kell az adattól tartani. 
• De: a titkosított adat továbbra is személyes adat, és a GDPR hatálya alatt marad.



ADATVÉDELMI ESEMÉNY ADATVÉDELMI ESEMÉNY 
• 72 órán belüli jelentése a hatóságnak kötelez  módon az adatvédelmi tisztségvisel  

által
• Értesíteni kell az adatalanyt
• Az adatfeldolgozónak értesítenie kell az adatkezel t



ADATALANY TÖRLÉSKÉRÉSI JOGAADATALANY TÖRLÉSKÉRÉSI JOGA



ADATPORTABILITÁSADATPORTABILITÁS
• Az adatalany szabadon átviheti saját adatait másik rendszerbe nyílt interfészen 

keresztül. 



ADATVÉDELEM TERVEZÉSEADATVÉDELEM TERVEZÉSE
• Az adatvédelmi szempontoknak be kell épülnie a tervezésbe
• Titkosítás és visszafejtés csak helyben történhet, és nem távoli szolgáltatással
• A felh szolgáltatás biztonságosnak tartott, ha a privát titkosítókulcsok az adatalany 

birtokában vannak.
• Feldolgozási logok
• Hozzáférést és a feldolgozás célját, kategóriákat és id korlátokat
• A hatóság ellen rizheti





SZABVÁNYOKSZABVÁNYOK

ISO 9001 ISO 27001

ISO 20000• Folyamatmegközelítés
• Szállítómenedzsment
• Ügyfél-elégedettség
• Min ség a 

szolgáltatásban

• Incidenskezelés 
• Változáskezelés
• Elérhet ség
• Folytonosság
• Biztonság

• Bel  auditok
• Vezet i felülvizsgálat
• Javító intézkedések
• Dokumentummenedzsment
• Szervezet



FELEL S ADATKEZELÉSFELEL S ADATKEZELÉS
• Mely adatkategóriákat kezelünk?
• Milyen adatkezelést akarunk?
• Mi a célja?
• Mi a jogi alapja?
• Minderr l tud-e az adattulajdonos?



AZ ADATKEZELÉSI ELVEKNEK BE KELL ÉPÜLNIE AZ 
ÉLETCIKLUSBA
AZ ADATKEZELÉSI ELVEKNEK BE KELL ÉPÜLNIE AZ 
ÉLETCIKLUSBA



ÉRINTI A 4 P-TÉRINTI A 4 P-T



SZOLGÁLTATÁS-
TERVEZÉS
SZOLGÁLTATÁS-
TERVEZÉS



KOCKÁZATKEZELÉSKOCKÁZATKEZELÉS


