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Ez az írás a Big Data-jelenség alapjogi aspektusait 
igyekszik feltárni. A Big Data alatt azt a társadalmi 
hatásokkal is bíró jelenséget értem, amelynek lényege, 
hogy a külvilág (a természet) és az emberek (a társa-
dalom) egyre több adata rögzítődik digitális formá-
ban, és ezekre az adathalmazokra egyre többféle elem-
ző (adatbányász), profilírozó (osztályozó), következte-
tő és jósló (predikciós) algoritmus épül. Ezeket az 
algoritmusokat azután az állami szféra, a magáncé-
gek, sőt, az autonóm gépek (a robotok) is széles kör-
ben használják szolgáltatások nyújtására és különböző 
döntések meghozatalára. A dilemma lényege – akár-
csak más alapjogi kérdésnél –, hogy az adatok haszná-
latával óriási társadalmi hasznok érhetők el, de ez egy-
ben veszélyeket – így alapjogi kockázatokat – is rejt. 
Így, mint oly sok esetben, a szabályozás kapcsán egy 
(érdek-)kiegyensúlyozási kérdéssel állunk szemben. 

Az írás elsősorban a személyes adatok védelmével 
kapcsolatos problémákat taglalja. A cikk első része 
megkísérli definiálni a Big Data-jelenséget, majd két 
bevett metafora magyarázatán keresztül igyekszik azt 
mélyebben megérteni. A második rész azt a tézist fej-
ti ki, miszerint a Big Data nyolc területen teremtett 
új helyzetet. Ezek közül négy probléma már koráb-
ban is ismert volt (az adattúltermelés, a szabályok át-
láthatatlansága, a profilalkotás és a gépi, automati-
kus döntéshozatal problémái), amelyeket a Big Data 
csak átalakított vagy elmélyített. Van azonban négy 
olyan probléma, amely a Big Data-val jelent meg: a 
könnyű vissza nevesít he tő ség, a (helytelen és helyes) 
adatokon alapuló diszkriminatív gyakorlatok, az egy-
re pontosabb gépi predikció (előrejelzés), valamint az 
adatokon alapuló finom manipuláció (’nudging’) le-
hetősége. Végül, a harmadik részben elemzem az EU, 
illetve az új Adatvédelmi Rendelet (GDPR)1 vála-
szait a felvetett problémákra, majd néhány következ-
tetést vonok le. 

mI a BIG DaTa? DeFInÍcIós 
kÍsérleT

A Big Data-jelenség, azaz a folyamatos és egyre na-
gyobb volumenű adattermelődés, adatraktározás és 

adatfelhasználás, valamint ennek a társadalomra gya-
korolt hatásai a 2010-es évek eleje óta kerültek az ér-
deklődés középpontjába. Maga a Big Data kifejezés 
is ekkortájt született. 

A jelenség alapja az, hogy egyre több minden tör-
ténik a világban úgy, hogy annak digitális nyoma ma-
rad. A közösségi hálózatokon és a keresőmotorokban 
(a „platformokon”)2 mi magunk, „önként és dalolva” 
adunk meg adatokat – magunkról és a külvilágról. 
Az egyre több szolgáltatástípust felölelő vagy a ha-
gyományos, offline szolgáltatásokat olykor teljesen 
felváltó online szolgáltatások (online áruházak, ban-
kok, szerencsejáték-oldalak stb.) nem csak az álta-
lunk megadott adatokat, hanem a szolgáltatásokkal 
kapcsolatos online cselekvéseinket is tárolják és elem-
zik. Végül, a dolgok internete (’Internet of Things’, 
IoT), azaz az internetre kötött szenzorok, eszközök 
(a köztéri és az autópálya-kameráktól az online pénz-
tárgépeken keresztül a mobiltelefonokig, amelyek 
maguk is – például helymeghatározásra alkalmas – 
szenzorok) nemcsak az online tér, hanem a valósá-
gos külső világ történéseit is rögzítik egyre szélesebb 
körben: szó szerint ontják az adatokat. Egy triviális 
példa, hogy még az ún. „buta” mobiltelefonok is fo-
lyamatosan megosztják a felhasználó tartózkodási he-
lyét, mivel az eszköz a legközelebbi GsM-toronnyal 
folyamatosan kommunikál bekapcsolt állapotban. De 
még olyankor is adatokat generálunk, amikor nem 
kommunikációs eszközt használunk, hanem egysze-
rűen csak elhaladunk egy autópálya-kamera előtt, 
vagy olyan boltban vásárlunk, amelyben online pénz-
tárgép van. 

Mindez összességében természetesen egészen el-
képesztő mennyiségű adatot jelent, amellyel a Big 
Data-ról szóló írások rendszerint hosszasan riogatják 
a békés olvasókat. Itt legyen elég annyi, hogy nem-
csak az összes generált adat mennyisége felfoghatat-
lanul nagy, hanem még az egyetlen felhasználó által 
generált és tárolt mennyiség is egészen ijesztő, vala-
hol 0,32 és 0,77 GB között van, naponta.3 

Ugyanakkor itt valójában nem önmagában az adat 
mennyisége az új, hanem az, amit a Big Data segít-
ségével meg lehet tenni. A már régebb óta gyűjtött 
és tárolt adatok, valamint az újonnan keletkezett 

Ződi Zsolt
PrIVacy és a BIG DaTa

* Az írás „Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései” című, 116979. számú OTKA kutatás ke-
retében készült. Hálás vagyok szőke Gergely Lászlónak, aki az első szövegverzióhoz fűzött megjegyzéseivel rengete-
get segített.
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adathalmazok segítségével és összekapcsolásával – 
részben a régebbről ismert matematikai és statiszti-
kai eszközökkel, részben pedig teljesen új algoritmu-
sokkal és módszerekkel – olyan következtetésekre és 
előrejelzésekre (predikciókra) nyílik lehetőség, ami-
lyenekre eddig soha. Később részletesen ismertetem 
majd ezeket a lehetőségeket, valamint a kapcsoló- 
dó veszélyeket is. Elöljáróban csak annyit, hogy a Big 
Data segítségével olyan mélyen beleláthatunk az 
embe rek gondolkodásába, hogy az igen komoly adat-
vé delmi és privacy-problémákat vet fel. Ennek leg-
ijesztőbb része az, hogy ez a predikciós potenciál fo-
kozottan alkalmas a finom, alig érzékelhető manipu-
lá  cióra (’nudging’).4 

A Big Data kifejezés alapvetően nem a tudomány 
területén jött létre, és – ahogy az történni szokott – 
amint a társadalom-5, az üzleti6, a számítás-7 és a jog-
tudomány8 elkezdte használni, azonnal definíciós 
problémákba ütközött. Már abban 
sincs megegyezés, hogy mi lenne 
a Big Data (jelenség) „magasabb 
nemfogalma”. Egyszerűen a ko-
rábbinál jóval intenzívebb adatter-
melődést jelenti? (Így egyfajta szá-
mítástechnikai vagy statisztikai-
módszertani súlypontú fogalom 
lenne, amelybe például beletarto-
zik a nagy hadronütköztető vagy a Hubble teleszkóp 
által generált adathalmaz, valamint az ezzel kapcso-
latos problémák.) Vagy csak a társadalmi hatásokat is 
generáló adattermelődés számít ide? Ha az utób- 
bi (amire hajlunk), akkor viszont kérdés, hogy me-
lyek azok a társadalmi szférák, amelyeket vizsgál-
nunk kell a megértéséhez, és milyen módszereket kell 
alkalmaznunk. Ilyen társadalmi szférák lehetnek pél-
dául az üzleti szféra, a kormányzatok működése, a 
tudomány, a társas kapcsolatok, a médiafogyasztás, 
a bűnmegelőzés, a politika, a közlekedés és a város-
tervezés. 

A fokozódó adattermelődés a jogra is hatással van, 
de ez a hatás ugyanúgy ellentmondásos, mint min-
den más társadalmi szférában. Először is a legna-
gyobb probléma az, hogy a Big Data hatásai más ha-
tásokkal együtt jelentkeznek, és ezek a hatások nehe-
zen szálazhatóak szét. Így például a közösségi 
hálózatoknak az emberi érintkezésre – és ezen ke-
resztül mondjuk a szólásszabadságra – gyakorolt ha-
tása (lásd többek között visszhangszoba és a kasz-
kádhatás jelenségét9) széles körben ismert és tárgyalt 
problémakör. Az szintén ismert, hogy a közösségi 
hálózatok – mintegy melléktermékként – amúgy el-
képesztő mennyiségű adatot is gyűjtenek, tárolnak és 
elemeznek. Világos, hogy az adattermelődés egyszer-
re előfeltétele – hiszen minden strukturálást végző al-

goritmus a nagy adathalmazokon fut –, valamint kö-
vetkezménye – hiszen egyre több ember egyre több 
adatot ad meg – a közösségi hálózatoknak, ami meg-
nehezíti az elemzést. Ha a jog és a Big Data kapcso-
latát elemezzük, az is kérdés továbbá, hogy az adat-
védelmen túl jelentkező megfontolások (például a 
szólásszabadsággal kapcsolatos kérdések) ehhez a 
problematikához tartoznak-e vagy sem. Több mint 
árulkodó, hogy Kate Crawford és Jason schulz cik-
kükben az alábbi definíciót adják: „a Big Data egy 
általános, pontatlan kifejezés, amely a nagy adatál-
lományok használatára utal az adattudományban és 
a prediktív analízisben.”10 szerintük a kifejezésnek 
három aspektusa van: egyrészt egyfajta technológiára 
utal, amely a számítási pontosságot növeli, másrészt 
olyan módszerekre, amelyekkel ezeket a nagy adatál-
lományokat tisztítani és összehasonlítani lehet, vé-
gül arra a hitre (’belief ’), amely szerint ezekkel a 

módszerekkel pontosabb, objektí-
vebb eredményeket lehet elérni. 
Hogy a helyzet még zavarosabb 
legyen, mindezek mellett olykor 
Big Data-„korszakról” is hal-
lunk,11 amellyel egy cezúrára utal-
nak az információs társadalom 
történetében. 

Ezekre tekintettel úgy vélem, 
ehelyütt nem érdemes szövevényes definíciós fejtege-
tésekbe bocsátkozni. Mivel ebben a cikkben a Big 
Data alapjogi aspektusaira koncentrálok, egy nagyon 
gyakorlatias definíciót alkalmazok. A Big Data-
tematika részének tekintek minden olyan, az inter-
ne ten zajló adattermelődéssel kapcsolatos – elsősor-
ban adatvédelmi, illetve privacy-jellegű – problémát, 
amely nem tartozik valamilyen más ismert (jogi, jog-
tudományi) tematikába. 

Nem tárgyalom, csak érintem tehát azt a régi és 
ismert problémahalmazt, amely a magánszemélyek 
adatainak állami kezelésével kapcsolatos. Ennek leg-
újabb leágazása az egyes államok titkosszolgálatai-
nak online megfigyelési gyakorlatával kapcsolatos, 
olykor a „szabadság kontra biztonság” dilemmájaként 
ábrázolt problémahalmaz. (Ez a snowden-ügy után 
vált igen intenzíven a tudományos diskurzus tárgyá-
vá.)12 Majdnem ugyanilyen régi téma – amelyet szin-
tén nem tárgyalok – a közadatok nyilvánosságával 
kapcsolatos kérdéskör (’freedom of information’). 
Újabb, az ezredforduló óta egyre intenzívebben tár-
gyalt téma az új technológiák (például a blogterek, és 
a közösségi hálózatok) szólásszabadságra gyakorolt 
hatásának vizsgálata, amely olykor médiajogi vagy 
médiaszabályozási köntösben jelentkezik.13 Vado nat- 
új problémahalmaz az online piacterek, „vertiká- 
lis platformok” (például az Uber vagy az AirBnB) 

[a] BIG DaTa seGÍTséGéVel 
olyan mélyen BeleláTHa
Tunk aZ emBerek GonDol
koDásáBa, HoGy aZ IGen 
komoly aDaTVéDelmI és 
PrIVacy-ProBlémákaT VeT 

Fel
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diszkriminatív gyakorlatokat megvalósító, illetve le-
hetővé tévő logikája14. A példák sora még folytatha-
tó lenne. 

Mindezek tehát nem elsődlegesen Big Data-
problémák; a Big Data-jelenséghez így vagy úgy kap-
csolódnak ugyan, de a szakirodalom a súlypontjukat 
jellemzően mégis máshová helyezte. számomra úgy 
tűnik, hogy a Big Data probléma-
köre egyfajta szubszidiárius téma-
kör: elsősorban azok a témák tar-
toznak ide, amelyeket az előbbiek 
nem fednek le: leginkább a ma-
gáncégek adatgyűjtési, profilírozá-
si, előrejelzési (predikciós) és ma-
nipulációs gyakorlata, valamint 
mindezek jogi problémái. Az igaz 
ugyan, hogy a Big Data-ra alapozva az állami szféra 
is képes a profilírozásra, a predikcióra és a manipu-
lációra, de kormányzatok ilyen irányú tevékenységét 
már régóta korlátok közé szorítják az adatvédelmi 
szabályok. A kormányzatok személyesadat-kezelésé-
nek korlátok közé szorítása az első generációs adat-
védelmi törekvések legfontosabb célja volt. 

Mielőtt azonban belefognék az alapjogi problémák 
taglalásába, érdemes pár szót arról is ejteni, hogy az 
olyan új jelenségeket, mint amilyen a Big Data is, a 
jog mindig valamiféle korábbi jogi megoldással, il-
letve a mögötti metaforával ragadja meg. Ezek a me-
taforák igen erősen befolyásolják azt, hogy milyen 
(kellemetlen vagy kellemes) konnotációk tapadnak 
egy kifejezéshez, ezen keresztül pedig azt, hogy az 
adott jelenséget milyen módon akarjuk majd szabá-
lyozni, illetve hogy ehhez milyen – már ismert – jo-
gi megoldásokat választunk. Előbb tehát lássunk a 
Big Data-val kapcsolatos két fontos metaforát, a 
„makroszkóp” és az „olaj” metaforáit annak megér-
téséhez, hogy a jelenlegi szabályozás miért éppen úgy 
néz ki, ahogy.

meTaForák

Elsőre talán furcsának tűnhet a kitérő a metaforák 
világába, de szerintem nagyon fontos. Richard és 
smart15 szerint a jog, amikor új problémákkal szem-
besül, legelső lépésként mindig igyekszik találni egy 
metaforát, amellyel dolgozhat. „Ha a jog terminusai-
ban gondolkodunk az új technológiákról, akkor azok 
a metaforák, amelyek segítségével megértjük őket, 
különösen fontosak.” – mondják.16 A metaforaképzés, 
illetve ennek segítségével a jogi megoldások és szabá-
lyozás keresése alapvetően három lépcsőben zajlik. 
Egy új társadalmi és technikai jelenségre előbb vala-
milyen jogon kívüli metaforát talál a publicisztika, az 
irodalom vagy éppen a jogászok képzeletgazdagabbik 

fele. A második lépcsőben, részben a megtalált meta-
fora alapján, valamilyen már létező jogi megoldást 
igyekszik adaptálni erre az új jelenségre. Végül pedig, 
amikor kiderül – és általában kiderül –, hogy a régi 
szabály, illetve a régi jogi megoldás nem illeszkedik 
pontosan az új helyzetre, akkor elindul a jogi korrek-
ció folyamata, új metaforák és új jogi megoldások ke-

resése. Ennek eredményeképp 
azután vagy lesz egy új jogintéz-
ményünk (’veszélyes üzemi fele-
lősség’), vagy a régi jogi megoldá-
soknak létrejön egy új különleges 
alesete, esetleg kivétele (’nem-li-
neáris műsorszolgáltatás’). A tézi-
sem röviden az, hogy jelenleg a 
második fázisban vagyunk a Big 

Data-val kapcsolatban. Találtunk néhány metaforát, 
és ezek alapján kipróbáltunk egy alapvetően a régi jo-
gi megoldásokat használó szabályozást (ilyen például 
a GDPR). Ugyanakkor, álláspontom szerint a Big 
Data-val kapcsolatban jelentős kiigazításokra lesz 
szükség – hogy milyen irányba, az azonban egyelőre 
még nem egyértelmű.

Makroszkóp

A Big Data-val kapcsolatos egyik legkorábbi meta-
fora a „makroszkóp”. A makroszkóp szót Piers 
Anthony használta először, 1969-ben kiadott, azo-
nos című sci-fi regényében17 egy olyan eszközre, 
amelynek segítségével a tér-idő bármely részét tanul-
mányozni lehet. Később, 1979-ben Joel de Rosnay 
francia szerző társadalomelméleti munkájában talál-
kozunk a kifejezéssel. Nála a makroszkóp „egy új lá-
tásmód, az újfajta megértés […] szimbóluma”,18 egy-
fajta – társadalomfilozófiával vegyített, természettu-
dományokat is felhasználó – rendszerelmélet: a 
tudomány új módszere.19 

A „makroszkóp” kifejezést nagy mennyiségű adat-
ra először Edward O. Wilson harvardi biológus hasz-
nálta, az általa alapított „Encyclopedia of Life”20 pro-
jekt népszerűsítése során.21 Amikor a Big Data-
jelenségről először kezdtek írni, azonnal felmerült ez 
a metafora.22 Eszerint a Big Data egy új eszköz, 
amely, hasonlóan a mikroszkóphoz vagy a teleszkóp-
hoz, „olyan dolgokat tesz láthatóvá számunkra, ame-
lyek soha nem voltak láthatók azelőtt”.23 Az is egy-
értelmű, hogy a metafora konnotációja a kezdetek-
kor inkább pozitív volt. 

A metaforát később többen felhasználták, leg-
utóbb például Graham és társai,24 akik a történeti 
 kutatás vonatkozásában használják a makroszkóp ki-
fejezést. Ha a történeti anyagokat digitálisan dolgoz-
zuk fel – mondják –, és a szövegeken belül össze füg-

[a] BIG DaTa-JelenséGeT éPP
úGy nem leHeT eGyolDalú
an csak VesZélykénT Beál
lÍTanI, mInT aHoGy nem 
leHeT krITIkáTlanul sem 
VIsZonyulnI a JelenleGI 

HelyZeTHeZ
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gé seket, mintázatokat, ismétlődéseket keresünk, az-
az a szövegekhez nem a közvetlen jelentésük felől, 
hanem egyfajta statisztikai és hálózatkutatási szem-
lélettel közelítünk, akkor nagy történelmi folyamatok, 
összefüggések rajzolódhatnak ki előttünk, amelyek szá-
mítógép, illetve hatalmas adatmennyiségek nélkül 
rejtve maradnának. 

A makroszkóp metaforájának általában része az 
is, hogy ezek az összefüggések nem feltétlenül oksá-
giak. Hasonlóan más statisztikai összefüggésekhez – 
hiszen a Big Data összefüggései statisztikai jellegű-
ek –, csak arról van szó, hogy bizonyos jelenségek 
együttes előfordulásának – vagy éppen ellenkezőleg, 
azok hiányának – nagy a valószínűsége. Ezt a jelen-
séget a statisztika a korreláció fogalmában ragadja 
meg, már régtől. Ami a Big Data-jelenségben speci-
ális, hogy míg a statisztika a Big Data-korszakig tu-
datos, előre tervezett és általában csak reprezentatív 
(azaz a teljes populációnak csak 
egy részéről végzett) adatfelvéte-
lekkel operált, addig a Big Data 
adatkészletei általában nem adat-
felvételi céllal keletkeztek, hanem 
valamilyen más céllal (esetleg „cél 
nélkül”, egyszerűen naplózva bi-
zonyos digitális aktivitásokat). 
Ezen felül, ezek az adatok sokszor 
a teljes populációt mutatják (nem 
egy reprezentatív mintát), igen 
gyakran azonnal (valós időben) rendelkezésre állnak, 
végül az adattermelődés a számítási kapacitások nö-
vekedésével, valamint új elemző (matematikai) mód-
szerek és algoritmusok megjelenésével is együtt járt, 
így a különböző, egymástól olykor igen messze eső 
adatállományok között is nagyon könnyen vizsgál-
hatóak az összefüggések.

Olaj

Azt, hogy „az adat az új olaj”, az internetes források 
szerint Clive Humby matematikus – akinek a nevé-
hez fűződik például a Tesco Clubcard rendszerének 
kidolgozása – jelentette ki először. A teljes idézet így 
hangzik: „Az adat az új olaj. Értékes, de finomítat-
lanul nem igazán lehet használni. át kell alakítani 
üzemanyaggá, műanyaggá, kémiai anyagokká stb., 
hogy értékes termékeket állíthassunk elő belőle, ami-
vel profitot termelhetünk; ezért az adatot fel kell bon-
tani, és elemezni kell, hogy értéke legyen.”25 Az adat 
mint olaj metaforáját később rengetegen használták, 
és ami igazán érdekes, hogy a metafora egy sor új as-
pektussal is bővült. Például Ginni Rometty, az IBM 
vezérigazgatója szerint az adat olyan természetes erő-

forrás, amely körül, akárcsak a szén vagy az olaj kö-
rül, egy új ipari forradalom fog kibontakozni.26 Peter 
sondergard, a Gartner piackutató cég alelnöke pedig 
2011-ben úgy fogalmazott, hogy ha az adat az olaj, 
akkor az adatelemzés (matematikai módszerei) az új 
robbanómotor, 27 amely köré teljes új ipari ágazatok 
fognak felépülni. Mások arra hívják fel a figyelmet, 
hogy az olaj és az adat között van egy jelentős kü-
lönbség: az olaj kitermelése nem generálja még több 
olaj kitermelését, míg az adat használata (például az 
önvezető autókban) még több adat használatát ered-
ményezi. Egyszóval, a metafora nem teljesen illesz-
kedik talán a mára, de ettől a helyzet csak még iz-
galmasabb (hiszen ha egy erőforrás nem fogy el, ak-
kor sokkal nagyobb hatású lehet, mint egy véges 
mennyiségben rendelkezésre álló). 28 

Míg a makroszkóp-hasonlat elsősorban a világ fel-
fedezésének újabb módjaként tekint a Big Data-ra – 

és ez hordozhat negatív konno tá-
ció kat is, hiszen a módszer félel-
metes lehet, illetve kiszol gáltatottá 
teheti a megfigyelteket –, addig az 
olaj-metafora az adatra erőforrás-
ként tekint, ám negatívabbak a 
felhangjai. Akinek ehhez az új 
erőforráshoz hozzáférése van, az 
(gazdasági) hatalommal bír, és az 
ipari forradalomnak ebben az új 
korszakában az élre kerülhet, míg 

a többiek végzetesen lemaradhatnak. A tudás és a ha-
talom legfőbb hajtóereje az adat lesz; még pontosab-
ban: a jó módszerekkel elemzett, feldolgozott, tárolt 
és hozzáférhetővé tett adat. Mind az olaj-, mind a 
makroszkóp-metaforának része, hogy a hozzáférés 
csak speciális tudás révén, illetve speciális személyek 
számára lehetséges. A makroszkóp építése a tudósok 
(matematikusok, adattudósok, statisztikusok) bonyo-
lult feladata, mint ahogyan az olajat is csak tőkeerős 
társaságok tudják kitermelni. 

Mit sugallnak ezek a metaforák? Először is hatal-
mi helyzetet. Egy meghatározott csoport olyan in-
formációkhoz tud hozzáférni, amelyekhez mások 
nem, és ez kiszolgáltatottá teszi azokat, akik nem fér-
nek hozzá az információkhoz. Másodszor, mindkét 
metafora magában rejt egy dilemmát is. Mindkét 
eszköz – a makroszkóp és az olaj is – alapvetően jó 
dolog, de rossz fejleményeket is okozhat, illetve rossz 
célra is használható. Mindkét metafora kiválóan jel-
zi a Big Data-val kapcsolatos dilemmát: egyszerre nyit 
meg üzleti, társadalmi lehetőségeket, és teremt teljesen 
újfajta veszélyeket. 

Nem túl eredeti az a felismerés, hogy a két szem-
pontot össze kell valahogyan hangolni: a Big Data-
jelenséget éppúgy nem lehet egyoldalúan csak ve-

[a]Z aDaTBõséG aZ eGyéB
kénT DemokraTIkus, aZ 
alaPJoGokaT TIsZTeleT
Ben TarTó kormányZaTo
kaT Is könnyen elcsáBÍT
HaTJa: aDaTBáZIsok éPÍTé
sére és össZekaPcsolására, 
eseTleG „VIssZasZemélyesÍ

Tésére” sarkallHaTJa…
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szélyként beállítani, mint ahogy nem lehet kritikát-
lanul sem viszonyulni a jelenlegi helyzethez. 
Mindazonáltal, mivel ez a cikk elsősorban az alap-
jogi aspektusokra koncentrál, a kockázatok és a ve-
szélyek exponálása e helyütt értelemszerűen nagyobb 
teret fog kapni. ám szeretném azonnal leszögezni – 
úgy is mint az információs iparban (is) tevékenyke-
dő ember –, hogy pontosan tisztában vagyok azzal, 
hogy a Big Data mekkora lehetőséget jelent a gazda-
ságban és a kormányzásban. Tudom, hogy egyesek 
kifejezetten arról beszélnek, hogy azok az országok 
– mint például Kína –, ahol rengeteg az adat, és cse-
kélyebb szintűek az adatvédelmi aggályok, behozha-
tatlan előnybe kerülhetnek az elkövetkező évtizedek-
ben, mert például a mesterséges intelligenciák (AI) 
algoritmusai ezeket az adatállományokat fogják hasz-
nálni, és akinek több „tanítóadata” van, annak egy-
szerűen jobb AI-algoritmusai lesznek.29

réGI és úJ ProBlémák

Ebben a fejezetben igyekszem áttekinteni, hogy a 
szakirodalom milyen problémákat sorol fel a Big 
Data kapcsán, amelyeknek vannak – vagy lehetnek – 
alapjogi vonatkozásai. Ezek között vannak olyanok, 
amely valójában nem Big Data-specifikusak: ezek-
ben az esetekben a Big Data-jelenség csak felerősí-
tett már korábban is létező problémákat. Vannak 
azonban olyanok, amelyek kifejezetten a Big Data 
megjelenéséhez köthetők. A problémalista kapcsán 
azonnal megjegyzendő, hogy vannak szerzők, akik 
ezen felül is említenek problé-
mákat, többet vagy kevesebbet, 
másképp csoportosítják azokat, il-
letve egyes problémákat nem te-
kintenek a Big Data-val összefüg-
gőnek. Ilyen például Jay stanley,30 
a téma egyik legkorábbi szerzője. 
A lista tehát tetszőlegesen bővít-
hető vagy szűkíthető, jóllehet van 
néhány olyan eleme, amely csak-
nem minden felsorolásban szerepel. 

Nem Big Data-specifikus problémák

Parttalan adatgyűjtés. Az, hogy a kormányzatok és a 
magánszervezetek elkezdtek szinte parttalanul ada-
tot gyűjteni és raktározni, valóban nem Big Data-
specifikus jelenség – azelőtt is hajlamosak voltak rá 
–, másfelől jogi szempontból nem is különösebben 
izgalmas téma, hiszen hozzájárulás vagy törvényi fel-

hatalmazás hiányában ez a gyakorlat egyértelműen 
jogellenes. Mégis, a Big Data – az adatok könnyű 
hozzáférhetősége révén, illetve amiatt, hogy az em-
berek önként adnak meg magukról egy sor érzékeny 
adatot, amelyeket olcsó és könnyű tárolni – ezt a ré-
gi problémát új dimenzióba helyezte. 

A Big Data először is a kormányzatokat csábítja 
egyre intenzívebben a „rosszra”. Nem feltétlenül csak 
az egyértelműen jogellenes gyakorlatokat feltáró 
snowden-ügyre kell gondolunk. Az elmúlt évtize-
dekben talán már nem is a kormányzatokat tekintet-
tük az adatvédelem szempontjából a legnagyobb ve-
szélyforrásnak. A Big Data ezen a helyzeten változ-
tathat. Először is, vannak olyan kormányzatok, 
amelyek a privacy és az alapjogok hagyományos fo-
galmát eleve nem tisztelik különösebben. Ilyen pél-
dául szingapúr, ahol már a nyolcvanas évektől kezd-
ve tudatos kormányzati törekvés volt az ICT szektor 
fejlesztése,31 és ahol a kormányzat jelenleg is élen jár 
a Big Data-alapú okosalkalmazások bevezetésében 
(ilyen például az a szenzorrendszer, amely minden 
autó pontos helyét látja minden pillanatban, és a zsú-
foltság függvényében automatikusan fizettet az 
 autósokkal úthasználati díjat).32 Kínában pedig egye-
nesen egy olyan pontrendszer kialakítását vették cél-
ba, amely az állampolgárok összes internetes ak ti vi-
tá sa alapján számolna egy általános „osztályzatot” 
(’citizen score’), amelyet azután különféle szolgáltatá-
sok igénybevételekor, bankkölcsönök elbírálásakor 
vagy például munkaerő-felvétel során használnának 
fel).33 Ez utóbbi már elvezet a profilalkotás kérdés-
köréig, amelyet később tárgyalok. Ugyanakkor az 

adatbőség az egyébként demokra-
tikus, az alapjogokat tiszteletben 
tartó kormányzatokat is könnyen 
elcsábíthatja: adatbázisok építésé-
re és összekapcsolására, esetleg 
„visszaszemélyesítésére” sarkall-
hatja (ez utóbbiról a későbbiekben 
esik szó). 

Idézhető Drabiak is,34 aki rész-
ben Pike-ra35 hivatkozva hívja fel 

a figyelmet arra, hogy milyen jelentős adatvédelmi 
aggályokat vet fel a génszekvenálásra alkalmas min-
ták szinte parttalan gyűjtése az UsA-ban. A közel-
múltban derült ki az is, hogy az Egyesült Királyság-
ban az állami egészségügyi szolgáltató (National 
Health service, NHs) 1,6 millió páciens adatait ad-
ta ki kísérleti célból (nyilván tanítóadatként) a Google 
„Deep Mind” elnevezésű projektjéhez.36 Magyaror-
szágon pedig, ahogy arra Alexin zoltán az Elektro-
nikus Egészségügyi szolgáltatási Tér (EEszT) kap-
csán rámutat, a magánszemélyeknek szinte minden 

a ParTTalan aDaTGyûJTés 
aZT Is JelenTI (…), HoGy 
a célHoZ köTöTTséG, aZ 
aDaTTakarékossáG és aZ 
aDaTok lImITálT IDeJû Fel
HasZnálásának a köTele
ZeTTséGe eGyre TerHeseBB 
aZ aDaTkeZelõk sZámára
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egészségügyi adata felkerül a felhőbe, ahol az állami 
szervek szabadon hozzáférhetnek azokhoz.37 

A parttalan adatgyűjtés azt is jelenti – és erre több 
európai uniós anyag is utal –, hogy a célhoz kötött-
ség, az adattakarékosság és az adatok limitált idejű 
felhasználásának a kötelezettsége egyre terhesebb az 
adatkezelők számára. Persze lehet erre úgy reagálni, 
hogy „nem érdekel, tessék betartani” – ahogy azt ké-
sőbb az Európai Unió kapcsán látni fogjuk –, ugyan-
akkor vélhetően nem ez a megfelelő válasz, hanem 
új paradigmára lesz szükség. 

Az érintettek nem képesek követni a szabályokat. Az 
adatvédelem az internet megjelenésére természete-
sen egy sor új szabállyal reagált. Az új GDPR terje-
delemben többszöröse a régi adatvédelmi irányelv-
nek. Az adatvédelmi szabályzatok és az aláírandó 
nyilatkozatok hossza egyre nő. A több szabály azon-
ban nem feltétlenül eredményez 
jobb helyzetet. Ma már egy átla-
gos állampolgár is szolgáltatások, 
illetve alkalmazások tucatjait ve-
szi igénybe. A szolgáltatások első 
igénybevételekor, illetve az alkal-
mazások telepítésekor szinte auto-
matikusan nyomja meg az „elfo-
gadom” gombot. személyes ta-
pasztalatom, hogy mekkora meghökkenést vált ki az 
egyetemi hallgatókból, amikor először olvasnak vé-
gig egy privacy policy-t.

A problémát persze itt is elintézhetjük azzal, hogy 
a jogi szabályozás megfelelő; a jognak ezzel a prob-
lémával nincsen dolga: az érintetteket oktatni kell, 
ösztönözni arra, hogy ismerjék meg a jogi szabályo-
kat, és olvassák el a szabályzatokat, mielőtt maguk-
ra nézve elfogadnák azokat. Ugyanakkor, akárcsak 
az előző problémánál, nem hinném, hogy ez lenne 
az igazi megoldás. Az adatok átadása azonnali elő-
nyökkel jár, míg a kockázatok nem közvetlenek, ha-
nem csak hosszabb távon jelentkeznek. Véleményem 
szerint az egész jelenség visszavezethető arra, hogy a 
hozzájárulás-központú adatvédelem meglehetősen 
nehéz helyzetbe került. senki nem gondolhatja ko-
molyan, hogy egy olyan esetben, amikor egy alkal-
mazást le akarok tölteni a telefonomra, és néhány 
percen belül használni is akarom, gondosan elolva-
sok egy jellemzően 8-10 oldalas dokumentumot. Az 
adatok megadásával vagy meg nem adásával kapcso-
latban a legtöbb ember számára a döntő faktorrá a 
„brand” vált. A nagy és megbízható világmárkák ese-
tében a hozzájárulás szinte automatikus, míg a ki-
sebb cégek esetén szinte automatikus az elutasítás. Ez 
a jelenség ugyanakkor tovább fogja erősíteni ezeknek 

a nagy cégeknek a monopolhelyzetét (ami persze nem 
elsősorban adatvédelmi probléma).38

Profilalkotás. A profilalkotás kérdésköre ugyancsak 
több évtizedes probléma. Az, hogy embereket a tu-
lajdonságaik alapján csoportokba lehet sorolni, való-
jában a társadalomstatisztika megjelenése óta köz-
hely. A nyolcvanas évek vége óta – amikor a nagy vál-
lalatirányítási és vevő-nyilvántartási (CRM – Customer 
Relationship Manage ment) szoftverek feltűntek a 
gazdasági szférában – a profilalkotás folyamatosan a 
marketing, illetve általában a modern üzleti világ kö-
zéppontjában áll. Még az internet hajnalának idején 
jelent meg például Peppers és Rogers (1996) nagy ha-
tású műve az „egyediesített marketing”-ről (The One 
to One Future39), és lett egy időre a „one-to-one mar-
keting” hívószó. 

A profilalkotás veszélye abban állt már a régi adat-
védelem keretei között is, hogy 
bizonyos helyzetekben megfoszt-
ja önmeghatározási képességétől 
az egyént. Bizonyos tulajdonsá-
gai, viselkedése vagy múltbeli jel-
lemzői mentén, egy szabály alap-
ján besorolódik egy kategóriába, 
majd ennek a besorolásnak az 
alapján hoznak róla döntéseket. 

A profilalkotás tehát nem önmagában problemati-
kus, hanem akkor, amikor az eredményei döntések-
ben testesülnek meg. 

A Big Data a profilalkotás kérdését azért változ-
tatta meg, mert az ismert, egyszerű, véges számú pa-
raméterek helyett, amelyekkel egy magánszemélyt be 
lehetett sorolni egy-egy profilba, ma már a cégek 
szinte végtelen számú adat, paraméter (például kat-
tintási, letöltési előzmények), azaz valóban „nagy” 
adatmennyiségek alapján alakítanak ki egyre bonyo-
lultabb, egyre több paramétert figyelembe vevő pro-
filokat. A használt adatok köre és a használt szabá-
lyok mennyisége is nagyságrendekkel megnőtt.

Automatikus döntéshozatal. A számítógépek megjele-
nésével bizonyos egyszerűbb döntések az életünkben 
teljesen algoritmikus alapúvá váltak. Elég csak pél-
dául a VÉDA rendszerre gondolni, amely a gyors-
hajtókat emberi kéz érintése nélkül bírságolja, vagy 
a matematikai szabályokon alapuló hitelbírálatra. Az 
automatikus döntéshozatal problémaköre jóval a Big 
Data megjelenése előtt része volt az adatvédelmi dis-
kurzusnak. Az Európai Unió első adatvédelmi irány-
elve40 már szabályozta is ezt a problémakört. 

Az üzleti gyakorlatok és döntések matematikai és 
algoritmikus modellekre alapozottsága, valamint a 

már aZ eGysZerû auToma
TIkus DönTések eseTén Is 
neHéZ BeTarTanI aZ aDaT
VéDelem sZaBályaIT, a BIG 
Da Ta- VaGy aI-alaPú auTo-
maTIkus DönTéseknél PeDIG 

VolTakéPPen leHeTeTlen
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cégek és az emberek kiszolgáltatottsága ezeknek az 
algoritmikus gyakorlatoknak ma már szinte közhely. 
Gondoljunk csak a Facebook hírfolyamára, amely 
mögött algoritmus dönti el, hogy mit látunk és mit 
nem, vagy a Google találati rangsorolójára. Már ezek 
az algoritmusok is ránk kiható döntéseket hoznak, 
de próbáljuk meg elképzelni, hogy mi lesz majd ak-
kor, amikor autonóm járművek (önvezető autók) al-
goritmusai fognak életről és halálról dönteni egy ki-
élezett forgalmi helyzetben. 

A probléma alapvetően kettős, és ezt az Európai 
Unió évtizedek óta létező szabályozása is tükrözi. 
Először is rendkívül nyugtalanító önmagában az, 
hogy gépek döntenek rólunk – még akkor is, ha tud-
juk, hogy ezek nem valódi „döntések”, mert a gépek 
determinisztikus döntési fákon mennek végig. Az is 
nyugtalanítja az embert, ha nem látja át, hogy ponto-
san milyen szabályok szerint történik a döntés. A leg-
több döntőautomata egyszerűen túl sok és túl bonyo-
lult szabályt használ. Ezért lett az Európai Unió 
 jogának része az a hármas szabály, amely szerint egy-
felől bármikor kivonhatjuk magunkat az ilyen dön-
tések alól, másfelől kérhetünk emberi beavatkozást, 
harmadrészt pedig magyarázatot kérhetünk a szabály 
mibenlétéről.41 

A Big Data az automatizált döntések kapcsán is új 
helyzetet teremtett. A döntőalgoritmusok korábban 
talán még egy hétköznapi ember számára is átlátha-
tók lehettek. Azonban a Big Data-alapú döntőalgorit-
musok bizonyosan nem ilyenek: sokszor olyan adat-
halmazokat, összefüggéseket használnak, amelye- 
ket lehetetlen egyszerűen elmagyarázni. Másrészt a 
 mesterséges intelligenciák (AI) – 
amint azt az utóbbi pár év fejlemé-
nyei mutatják – Big Data-alapú 
ak, illetve olykor önmagukat taní-
tó és korrigáló jellegűek lesznek.  
A probléma ezzel az, hogy az ön-
tanító szoftver olyan szabályokat 
hoz létre, tanul meg a hibákból és 
a jó döntésekből, amelyek eredetileg nem is voltak az 
algoritmusának a részei.42 Már az egyszerű automati-
kus döntések esetén is nehéz betartani az adatvédelem 
szabályait, a Big Data- vagy AI-alapú automatikus 
döntéseknél pedig voltaképpen lehetetlen. 

Big Data-specifikus problémák

Visszanevesíthetőség. 2006-ban az America Online 
(AOL) nevű internetszolgáltató nyilvánosságra hoz-
ta 650 000 felhasználója háromhavi keresési adatait 
anonimizált adatbázis formájában, kutatási célokkal. 
Az adatbázisból igen hamar kiderült, hogy a keresé-

sek a lélek tükrei, és igencsak szenzitív információ-
kat közvetíthetnek, például „hogyan öljük meg a fele-
ségünket” vagy a „depresszió és halál orvosi segítség-
gel” típusú keresések.43 Ebből, valamint az AOL egy 
másik, filmajánló adatbázisának44 tapasztalataiból ha-
mar kiderült, hogy ezek az álnevesített adatbázisok, 
összekapcsolva más, nyilvános adatbázisokkal, igen 
könnyen visszanevesíthetők a Big Data-korszakban. 
Így az első adatbázisból egyértelműen beazonosítha-
tóvá vált egy furcsa kere ső kérdéseket feltevő felhasz-
náló, egy idős hölgy, aki  elborzadva nyilatkozta az 
eset után, hogy: „nem tudtam, hogy valaki kukucs-
kál a vállam felett…”45 Ale  xin zoltán erre az esetre 
(is) hivatkozva bizonyítja matematikailag, hogy a 
nem, a születési hely és az irányítószám alapján a ma-
gyar lakcímadatbázisban is képezhetők úgynevezett 
„K-ikrek”, amelyek szinte teljes bizonyossággal utal-
nak egy adott magánszemélyre. Azaz, a Big Data-
korszakban szinte bármilyen anonimizált adatbázis 
visszanevesíthető más adatbázisokkal történő össze-
kapcsolás révén.46

Diszkriminatív gyakorlatok. Arról is hallunk, hogy a 
Big Data könnyen diszkriminatív gyakorlatok kiala-
kulásához vezethet. 47 Mivel egyre több olyan algo-
ritmus van a környezetünkben, amely döntéseket hoz 
vagy ajánlásokat tesz, még akkor is előfordulhat, 
hogy diszkriminatív gyakorlatok alakulnak ki, ha a 
rendszerek létrehozói erre nem törekedtek: például 
bizonyos környéken lakókkal kapcsolatos kockázato-
kat a „lelketlen” algoritmusok magasra értékelnek. 
Az aggodalmak különösen négy területen erősek: a 

hitelbírálati döntések, a munka-
erő-piaci döntések (e kettő az eu-
rópai adatvédelmi jogot is régebb 
óta foglalkoztatja), a felsőoktatás-
hoz való hozzáférés, valamint a 
rendfenntartás (’law enforcement’, 
’policing’) területén. Ha leszá-
mítjuk a tudatos, a programozók 

által az algoritmusokba belekódolt diszkriminatív 
gyakorlatokat és az adatpontossággal kapcsolatos 
problémákat, még akkor is megmarad az a Big Data-
specifikus probléma, hogy a tanuló algoritmusok a 
korábbi adatokból olyan következtetéseket vonnak le, 
amelyek bizonyos diszkriminatív gyakorlatokat ön-
erősítő spirálba vezethetnek. sunstein már a Big Da-
ta-jelenség előtt felhívta a figyelmet a hírek és a vé-
lemények piaca kapcsán – azaz médiajogi kontextus-
ban – arra, hogy a modern online technológiák (vagy 
maguk az emberek a technológiai lehetőségek birto-
kában?) hajlamosak a véleményeiket polarizálni: az 
emberek szeretnek visszhangkamrákba záródni.48 
sunstein azt javasolja, hogy ne hagyjuk az embere-

[a] BIG DaTa-korsZakBan 
sZInTe BármIlyen ano-
nI mIZálT aDaTBáZIs VIsZ-
sZaneVesÍTHeTõ más aDaT
BáZIsokkal TörTénõ össZe

kaPcsolás réVén
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ket visszhangkamrákban élni: a médiavállalatok és a 
közösségi hálózatok kínáljanak fel sokszínű hírvilá-
got. A Big Data kapcsán azonban –látni fogjuk – ne-
hezebb ilyen egyértelmű javaslatokat megfogalmaz-
ni. Az európai adatvédelmi jog mindenesetre elég vi-
tatható megoldásokkal operál.

Predikció. A Target amerikai áruházlánc 2002 kör-
nyékén felvett egy matematikus-elemzőt, aki hama-
rosan azt a feladatot kapta, hogy próbálja meg az 
egyes vevőkről a rendelkezésre álló adatok alapján ki-
találni, hogy terhesek-e. A terhesség, illetve a szülés 
mint életesemény a kereskedők „szent Grálja”, mivel 
képes az egyébként szinte megváltoztathatatlan, szte-
reotip vásárlási szokásokat radikálisan átalakítani. Ha 
egy kereskedelmi lánc ilyenkor – főként a második 
trimeszter elején – jól célzott marketinggel megta-
lálja a vevőt, akár évekre is képes lehet elkötelezni 
maga mellett. Hiszen ha valaki a 
pelenkát egy bizonyos boltban vá-
sárolja, nagy valószínűséggel min-
den mást is ott fog megvenni.  
A Target évek óta gyűjtött min-
den hozzáférhető adatot a vevői-
ről, az úgynevezett „Guest ID” 
felhasználásával. Ezek mellé pe-
dig – az UsA-beli adatvédelmi 
szabályok viszonylagos lazaságát 
kihasználva – még sok más demográfiai információt 
is megvásárolt, a lakóhelytől kezdve a gyermekek szá-
mán keresztül egészen a politikai meggyőződésig. Ez 
utóbbi adatokat a Target vásárlói magatartást elem-
ző részlege összekapcsolta a saját gyűjtésű vevőinfor-
mációkkal, és előrejelzési módszereket dolgozott ki. 
Az előrejelzés azért működhet meglepően jól, mert 
az emberek a tetteik jelentős részét reflektálatlanul, 
szokásszerűen hajtják végre, és ezek a tudattalan tet-
tek nagyon jól előrejelezhetők különféle paraméte-
rek, mintázatok, attribútumok, illetve a korábbi tet-
tek alapján. A matematikus dolga az, hogy a hatal-
mas mennyiségű – az adott személyhez köthető, 
valamint egyéb, aggregált – adatot elemezve megta-
lálja az összefüggéseket, és azok alapján minél pon-
tosabb predikcióval szolgáljon. A Target esetén pon-
tosan ez történt. A cég statisztikusa tudottan terhes 
nők korábbi adatait elemezve a vásárlási szokások ha-
tározott megváltozásait tárta fel, például azt, hogy a 
terhes nők elkezdenek illatmentes testápolószereket, 
vitaminokat, ásványianyag-tartalmú étrend-kiegészí-
tőket és extra nagy kiszerelésben vattapamacsokat 
vásárolni. Bizonyos termékek együttes vásárlása a ter-
hesség tényét csaknem 100 százalékos biztonsággal 
mutatta ki. Így történt, hogy egyik vásárlójuknak, 

egy tizenéves lánynak gratuláló levelet és újszülöt-
tekkel kapcsolatos termékkatalógusokat küldtek.  
A lány apja felháborodottan tiltakozva kereste fel a 
céget, mire a lány bevallotta, hogy valóban terhes. 
Beszédes, hogy az újságíró, aki megpróbálta az ese-
tet feldolgozni, először együttműködést tapasztalt a 
cég részéről, ám később egyre inkább falakba ütkö-
zött: informátora egy idő után elzárkózott a kommu-
nikációtól, a Target pedig a végén már egyáltalán 
nem volt hajlandó vele szóba állni.49

Az eset arra hívja fel a figyelmet, hogy a Big Data-
ra igen pontos előrejelző algoritmusok építhetők, ame-
lyek alapján az egyének viselkedése, illetve bizonyos 
folyamatok jól megjósolhatóvá válnak. Ha ez a 
predikciós lehetőség mindenki számára hozzáférhe-
tővé válik, az nagyon megnöveli az átláthatóságun-
kat, a magánéletünk háborítatlanságához való jogun-
kat pedig mélyen sérti. 

Manipulációs potenciál. A helyes 
predikciót csak egy lépés választ-
ja el a manipulációtól. Az embe-
rek láthatatlan módon, nem ész-
érvekkel történő „terelgetése” rég-
óta ismert gyakorlat, voltaképp a 
marketing és a propaganda egésze 
azon a megfigyelésen alapszik, 
hogy az emberek a döntéseikben 

nemcsak a racionális érvekre, hanem mindenféle más 
benyomásra, érzelmi ráhatásra és impresszióra is fo-
gékonyak. A Target-eset a Big Data ijesztő felhasz-
nálásának állandóan idézett példája, de természete-
sen más példák is felhozhatóak. A témakörrel foglal-
kozók szinte mindig megemlítik a Netflix vagy az 
Amazon ajánló algoritmusait, amelyek a kattintási és 
vásárlási szokások alapján tesznek ajánlásokat meg-
tekintendő filmekre vagy megvásárolandó árukra.50 
Helbing és társai51 hívják fel a figyelmet arra, hogy 
a Big Data-alapú profilok és jóslatok birtokában az 
emberek egyénenként vagy csoportosan is hihetetle-
nül könnyen „terelgethetők” lesznek. A szimpla 
nudging „Big Nudging”-gá válhat. Amíg a terelge-
tés például csak a környezettudatosabb viselkedés irá-
nyába zajlik, addig talán még igazolható is – bár már 
ez is a paternalizmus egyik formája. De ha a cégek 
képesek lesznek ilyen jellegű manipulációra, ki aka-
dályozza meg, hogy a szolgáltatásaik vásárlása felé 
tereljék a vevőket? A kormányon levőket ki aka-
dályozza majd meg abban, hogy a választásokon egy 
bizonyos párt felé terelgessék a bizonytalan szavazó-
kat? Végső soron ez a manipuláció – az egyének dön-
téseinek meghatározott irányba történő be folyásolása 
– akár adatokkal okosított „bölcs királyok” létrejöt-

VéGsõ soron eZ a manIPu
lácIó – aZ eGyének Dön
TéseInek meGHaTároZoTT 
IrányBa TörTénõ BeFolyá
solása – akár aDaTokkal 
okosÍToTT „Bölcs kIrá
lyok” léTreJöTTéT Is ereD

ményeZHeTI
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tét is eredményezheti. Az én felfogásomban ez a zsar-
nokság egy új formáját alapozhatja meg.

a JoG VálasZaI: 
aZ eu JelenleGI és 2018-Tól 

HaTályos sZaBályoZása

A jelenleg hatályos európai jog nem ismeri a Big Data 
fogalmát, és ez voltaképp rendben van így. A Big 
Data inkább egy társadalomtudományi-társadalom-
elméleti fogalom. A hatályos szabályozás „adatot” és 
„személyes adatot” különböztet meg első körben, és 
jogi relevanciával csak a személyes adatok gyűjtése, 
tárolása, manipulálása stb. – összefoglalóan: „keze-
lése” – bír. Ehhez – a „személyes adatok kezelése” ka-
tegóriájához – kapcsolódik két olyan jelenség, ame-
lyet fentebb már említettem: az automatikus döntés-
hozatal és a profilalkotás kérdései, amelyek ismertek 
voltak már a Big Data-korszak előtt is, ám a Big 
Data-jelenség mindkét problémát jóval komolyabb 
téttel ruházta fel; ha úgy tetszik, marginális kérdé-
sekből középponti, súlyos kérdésekké változtatta. 

Az automatizált döntéshozatal kérdését az Euró-
pai Unió már régóta ismeri; sőt, ezt a jelenleg (még) 
hatályos adatvédelmi irányelv (95/46/EK Irányelv)52 
15. cikke szabályozza is. A magyar jogba az Avtv.53 
9/A. §-ként került be 2004. január 1-jétől.

Az európai uniós szabályozásnak az a kiindu ló-
pontja, hogy a magánszemélyre vonatkozó auto mati-
zált egyedi döntéseket (azaz, a személyes jellemző-
kön és más adatokon nyugvó, következtető algorit-
mus általi besorolást) két cso portba 
sorolja: lényegtelen, nem fontos 
döntésekre, amelyeket általában 
megenged, valamint lényeges, 
fontos döntésekre, amelyeket rész-
letesen szabályoz. 

Azok a döntések, amelyek – az 
Irányelv szóhasználata szerint – 
„jogi hatással járnak”, vagy „jelentős mértékben érin-
tik” az adatalanyt, többféle jogi korlát alá esnek. Ilyen 
esetekben – az EU jog főszabálya szerint – az érin-
tett kérheti, hogy rá ne terjedjen ki a döntés hatálya.  
A másik szabály szerint az érintettnek – kérelme 
alapján – tájékoztatást kell kapnia az alkalmazott lo-
gikáról, valamint lehetőséget arra, hogy kifejthesse 
álláspontját. 

A jelenleg hatályos magyar jogba a rendelkezés 
kissé eltérő logikával lett átültetve: a magyar jog nem 
engedi meg általában az automatikus döntéshozatalt, 
hanem csak akkor teszi lehetővé, ha az egy szerző-
dés megkötéséhez szükséges, és az érintett kezdemé-
nyezte, vagy olyan törvény teszi lehetővé, amely az 

„érintett jogos érdekeit biztosító intézkedéseket” is meg-
állapítja (jelentsen az utóbbi bármit is). Ez a konst-
rukció szükségtelenné teszi a döntés alóli „kijelent-
kezést” (’opt-out’). 

Az általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) nem 
utal kifejezetten a Big Data-ra, ám a rendelet meg-
alkotásának utolsó pár évét a Big Data-jelenség már 
igen komolyan befolyásolta.54 

A GDPR alapvetően megtartotta az automatizált 
döntéshozatalra vonatkozó szabályt. Ezen kívül 
azonban bevezetett egy újabb fogalmat, amely már 
egyértelműen a Big Data-hoz kötődik: a profilalko-
tást.55 Bár egyesek vitatják,56 az adatvédelmi rende-
let egyértelműen egyre szűkülő halmazokként mu-
tatja be a következő kategóriákat: személyes adatok 
kezelése, automatizált adatkezelés, automatizált egye-
di döntés, profilalkotáson alapuló automatizált egye-
di döntés.57 Az persze vitatható, hogy a profilalkotás 
– ha azt nem követi gépi döntés, vagy nem gépi dön-
tés követi, hanem ember által hozott döntés – bele-
tartozik-e ebbe a körbe. Én úgy vélem, hogy a pro-
filalkotás mindig döntés is egyben, illetve nincs je-
lentősége addig, amíg csak címkét kap egy személy 
egy adatbázisban ez alapján – de mindez valójában 
nem lényeges a témánk szempontjából. 

Úgy vélem ugyanis, hogy az egész Big Data-
kérdéskörrel kapcsolatban van két olyan probléma, 
amely számomra az Európai Unió egész adatvédel-
mi jogával kapcsolatban kérdéseket vet fel. 

Az első egy jogpolitikai jellegű dilemma. Az EU 
ugyanúgy két malomkő között őrlődik, mint az ösz-
szes, a kérdést szabályozó ország, hatóság, szervezet, 

jogalkotó. Egyfelől az Európai 
Digitális Egységes Piaci stratégi-
ában egyértelműen a jövő egyik 
gazdasági hajtóerejeként látjuk a 
Big Datát. „(Az) ágazat évi 40%-
kal növekszik, hétszer olyan gyorsan, 
mint az informatikai piac.”58 – ál-
lítja az egyik policy paper. A mes-

terséges intelligenciák építéséhez szükség lesz a Big 
Data-ra. Elképzelhető, hogy a világ más gazdasági 
hatalmai nagyvonalúbban fognak bánni a tanító ada-
tokkal, és Európa esetleg végzetesen lemaradhat eb-
ben a versenyben.59 Úgy tűnik, hogy az üzleti adat-
kezelők éppen a Big Data által nyújtott lehetőségek 
kihasználása miatt dörömbölnek a kapukon, megkér-
dőjelezve a hagyományos adatvédelem két fontos 
alapelvét: főként az adatminimalizálás (adattakaré-
kosság) és a célhoz kötöttség elveit vitatják. Az előb-
bi elv szerint egy adatkezelő csak azt az adatot kér-
heti el és kezelheti, amely az adott cél teljesítéséhez 
szükséges, az utóbbi elv pedig azt jelenti, hogy min-
den adatkezelés esetén lennie kell célnak. A Big Data 

[a]Z eu VálasZaI rossZak, 
merT rossZ ParaDIGmán 
– a 20. sZáZaD VéGének 
alaPVeTõen másoDIk Ge
nerácIós aDaTVéDelmI el

VeIn – nyuGsZanak
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előnyeit ezek az elvek lényegében megölik, még ak-
kor is, ha az álnevesítés esetleg – bizonyos eseteken 
– megoldást nyújthat. 

Erre a problémára szerintem az európai jog rossz 
választ adott. Az Article 29 Data Protection Working 
Party60 nevű tanácsadó testület és a GDPR is elég 
könnyedén elintézte a dolgot: 2014-ben egyértelmű-
en amellett foglaltak állást, hogy a hagyományos 
adatvédelem e két elve nem sérülhet. Valamikor ek-
kortájt alakult ki az Európai Uniónak az a narratívája 
– mintegy kompenzálásként –, hogy a hagyományos, 
szigorú adatvédelmi elvekhez való ragaszkodás való-
jában ösztönözni és segíteni fogja a gazdaságot és a 
gazdálkodókat, mert növeli a fogyasztók bizalmát, 
illetve a már monopolhelyzetben lévő nagy cégeket 
– amelyek kénytelenek az adatokat megsemmisíteni 
vagy pszeudonimizálni – nagyobb versenyre készte-
ti majd. 

A második probléma vélemé-
nyem szerint az, hogy az EU vá-
laszai rosszak, mert rossz paradig-
mán – a 20. század végének alap-
vetően második generác iós 
adatvédelmi elvein – nyugszanak. 
Ennek a szabályozásnak négy fon-
tos elve van: a legfőbb adatkeze-
léshez szükséges jogalap az érin-
tett előzetes hozzájárulása; az ada-
tokkal való takarékos bánásmód; 
az adatkezelés konkrét legitim céljának követelmé-
nye, valamint az adatok tárolásának korlátozása a 
szükséges időre. Az adat a makroszkóp, amellyel be-
lénk lehet látni, és a makroszkóppal igen óvatosan 
kell bánni; sőt, ha már nincs rá feltétlenül szükség, 
akkor meg kell semmisíteni. Az adat az olaj, amely 
kiszolgáltatottá tesz a nagy szervezetekkel szemben, 
akiktől el kell venni ezt az erőforrást. Úgy gondolom, 
hogy a Big Data-korszakban ezek az elvek mind 
megkérdőjeleződnek. Az érintett hozzájárulása egy 
idő után betarthatatlan lesz, illetve szimbolikussá fog 
válni – ha nem az már most is. Az adattúltermelés 
miatt a legtöbb érintett azt sem tudja, hogy milyen 
adatokat oszt meg bizonyos applikációkon keresztül, 
és a szabály-túltermelés miatt szinte automatikusan 
ad hozzájárulást mindenféle adatának kezeléséhez. 
A három másik elv pedig, ha komolyan betartják, lé-
nyegében lehetetlenné teszi a Big Data-ban rejlő le-
hetőségek kiaknázását. Mivel az egész kérdésnek 
nem ismerjük a valódi hatásait, és a veszélyek nagy 
része még nem a mindennapjainkat fenyegető rém, 
hanem csak potenciális probléma, ezekre a problé-
mákra az EU azt a választ adta, hogy a jelenlegi sza-
bályozás kielégítő: valójában nem tartalmi szabályo-
zási, hanem jogérvényesítési, ellenőrzési, betartatási, 

kikényszerítési problémának tekinti az egészet. Több 
hatóságra, több ellenőrzésre, szélesebb hatósági jog-
körökre, magasabb bírságokra és – esetleg – több 
képzésre és tájékoztatásra van szükség. És persze ál-
nevesítésre, amelyre a rendelet mint a Big Data-
probléma egyik megoldására tekint.61 Csakhogy lát-
tuk, hogy az álnevesítés mennyit ér a Big Data-kor-
szak ban. 

HoGyan ToVáBB?

Van itt tehát nyolc probléma, és a maga módján mind 
a nyolc komoly feladat elé állítja a jogot. A négy el-
ső már a Big Data-korszak előtt létezett, és a jelen-
legi szabályozásban is helyet kap így vagy úgy. Mi-
vel azonban a Big Data megjelenése mind a négy kér-
dés karakterét alaposan megváltoztatta, nem biztos, 
hogy a jogi válaszok alkalmasak a problémák haté-

kony kezelésére. 
A második négy új probléma 

esetén más a helyzet. Az igaz, 
hogy mindegyik értelmezhető a 
jelenlegi jogi szabályozás kontex-
tusában is. A visszanevesítés egy-
szerűen jogellenes adatkezelés, a 
diszkriminatív gyakorlatok a 
diszkriminációellenes jogszabály-
ok hatálya alá tartozhatnak, a 
predikció bizonyos formái szintén 

olyan következtetések, amelyek nem személyes és 
személyes adatok összekapcsolásával valósulnak meg, 
így jogellenes adatkezelések, végül a „nudging” a tisz-
tességtelen reklámozási vagy kereskedelmi gyakorla-
tok terrénumára eshet, esetleg valamilyen médiajogi 
szabályt sérthet. A véleményem ugyanakkor az, hogy 
alapvető probléma van a szabályozás egész logiká-
jával. 

Hogy mi a probléma, az megközelíthető abból a 
szemszögből is, hogy az adatvédelemnek végleg be-
léptünk a harmadik korszakába.62 Az első korszak-
ban a szabályozás középpontjában az állampolgárok 
védelme állt az állammal (a nagytestvérrel) szemben, 
és az állampolgárok joga elsősorban az adatok meg-
ismerésére, kijavítása kérésének jogára, valamint il-
letéktelenek számára történő átadásának tilalmára 
terjedt ki. A második korszakban a súlypont áthelye-
ződött arra a problémára, hogy a „kistestvérekkel”, 
azaz a nagy információgyűjtő magán- és közszerve-
zetekkel szemben hogyan védjék meg az adatalanyo-
kat. Ez a változás a szabályozásban az érintettek hoz-
zájárulásának középpontba helyezésével, valamint a 
legszemélyesebb, a magánszféra legkényesebb részét 
képező adatok kezelésének tiltásában valósult meg. 
Az adatvédelem harmadik korszaka jelenleg is tart. 

nem aZ aDaT a lényeG ITT, 
Hanem a maGánsZemélyek 
maGánéleTe, sZaBaDsáGa, 
eGyenlõ mélTósáGa. eZT 
kell elsõsorBan TIsZTelnI 
és VéDenI, és nem aZ aDa
Tok keZeléséVel kaPcsola
Tos TecHnIkaI sZaBályo

kaT sZaPorÍTanI
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A jelen korszakot formáló főbb tényezők: a közössé-
gi hálózatok megjelenése, a folyamatos összekapcsolt-
ság, valamint természetesen a mindenféle eszközök 
révén keletkező hatalmas adatmennyiség, azaz ma-
ga a Big Data-jelenség, amely talán az önszabályo-
zással, újabb és újabb, engedélyre szoruló kötelező 
szabályzatokkal, újabb és egyre hosszabb hozzájáru-
ló nyilatkozatok aláíratásával, talán az önkorlátozás-
sal, talán új központi hatóságok felállításával, talán 
új, omnipotens adatvédelmi felelősök kinevezésével 
lesz megoldható. 

Nekem azonban az a – szigorú bizonyítékokkal 
egyelőre még alá nem támasztható – véleményem, 
hogy a Big Data által felvetett problémák (a régiek új 
köntösben és az újak is) új jogi, illetve értelmezési ke-
retet követelnek: így talán például magának az „adat-
védelemnek” az újragondolását, továbbá közelítést az 
amerikai „privacy” fogalom felé, amely szerint nem 
a személyes adat a lényeg, hanem a magánszemély 
autonómiájának, magánélete szabadságának, dönté-
sei szuverenitásának, beavatkozástól, manipulálástól 
való mentességének a kérdése. A „privacy”-központú 
megközelítés például sokkal jobban képes kezelni a 
manipuláció és a predikció esetkörét. Az ilyen be-
avatkozás akkor is megkérdőjelezhető, ha egyébként 
a mögötte álló adatkezelés jogszerű. Nem az adat a 
lényeg itt, hanem a magánszemélyek magánélete, 
szabadsága, egyenlő méltósága. Ezt kell elsősorban 
tisztelni és védeni, és nem az adatok kezelésével kap-
csolatos technikai szabályokat szaporítani.
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aZ euróPaI unIóBan

Antal Attila írása amellett érvel, hogy létezhet a populizmus- 
nak egy olyan felfogása is, amely a nacionalista jobboldali po -
pu liz mus sal szemben hozzájárulhat az európai identitás 
kiépíté séhez.

Majtényi Balázs írása az államok nemzeti identitása és po li-
ti kai rendszerei változásának az értelmezéséhez vázol fel egy 
olyan elméleti keretet, amely a megosztó és a befogadó al  kot-
má nyos értékek viszonyát egy zéróösszegű játszmaként írja le.

Nagy-Nádasdi Anita Rozália és Kőhalmi Barbara írása ar ra 
keresi a választ, hogy az Európai Tanács relokációs határoza-
ta végrehajtásának megtagadása kapcsán indított kötelezett-
ségszegési eljárásban Magyarország hivatkozhat-e a nemzeti 
identitásra vonatkozó klauzulára mint jogalapra.




