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Az Akadályok nélkül program honlapja: 
https://akadalyoknelkul.hu 

 
 

Kérdéseiket az alábbi címen várjuk: 
mailto:kerdesek2022@akadalyoknelkul.hu 
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Hátrányos helyzetűek és fogyatékossággal élők – köztünk 
Az EU lakosságának mintegy negyede jogi értelemben véve fogyatékossággal élő. 

1

                                                           
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Disability_statistics_-_poverty_and_income_inequalities&oldid=561947  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Disability_statistics_-_poverty_and_income_inequalities&oldid=561947
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 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/8/8c/Infographic_Disability_statistics_final.png   

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/8/8c/Infographic_Disability_statistics_final.png
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Akadállyal élő emberek biztonsága és védelme 
 

Hátrányos helyzetű vagy akadállyal élő emberek sérülékenyebbek a biztonság és az 
adatvédelem terén is. 
 

Akadállyal élő emberek számára fokozottan fontos az informatika és az informatikai eszközök 
használata sérüléseik kompenzálására, illetve akadályok leküzdéséhez;  

 akadállyal élők gyakran használnak új – még nem kiforrott, még ismeretlen biztonsági 
kockázatú vagy még biztonsági szempontból hiányos – technológiákat vagy eszközöket. 

 

Elhanyagolt terület az akadállyal élő emberek informatikai biztonsága, magánéletük védelme, 
személyes adataik védelme, 

 mind a jog (lásd pl. adatvédelem), mind a technológia területén,  

 program-, szolgáltatás- és eszköz-, illetve termékfejlesztés, üzemeltetés, 
szolgáltatásnyújtás, támogatás és más területeken. 
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Fogyatékosság kommunikálása mások vagy eszközök felé legtöbbször a fogyatékossággal élő érintettnek is az 
érdeke. 
  

Gyakran kikerülhetetlen a fogyatékossági információk (személyes adatok) megszerzése és kezelése, és gyakran 
célszerű is, mind az érintett, mind az információt kezelő (adatkezelő) érdekében. 
  

Érintettek fogyatékosságát és ezzel összefüggő információkat (személyes adatokat) kezelni kell más szereplőknek 
(köztük a GDPR hatálya alatt álló adatkezelőknek) azért, hogy az érintett érdekét szolgáló döntéseket (egyre 
gyakrabban automatikus döntéseket) hozhassanak. 
  

Az érintett  

 akár tud róla, akár nem,  

 akár tájékoztatják vagy tájékoztatni fogják róla, akár nem,  

 akár belegyezését kérték, akár nem, akár beleegyezett, akár nem,  

 akár egyetért vele, akár nem 
számára fontos, gyakran életbevágóan fontos (automatikus) döntéseket kell meghozni más szereplőknek 
(köztük a GDPR hatálya alatt álló adatkezelőknek). 

  



 

  8/19 

AKADÁLYOKKAL ÉLŐK ÉS INFORMÁCIÓVÉDELEM 

Akadállyal élő emberek számára az informatika óriási segítséget tud jelenteni, 
ennek legfontosabb eszközei vagy feltörekvő technikái: 
 okostelefon, 

 hang- és más asszisztensek 
(smart speakers, virtual 
assistants), 

 kép- és hangfelismerés, 

 szövegértés-segítés, 
 

 intelligens alkalmazások, 

 intelligens szolgáltatások, 

 okos eszközök (IoT), 

 okos otthonok, okos irodák és 
munkahelyek, okos környezet, 
okos közlekedés, okos 
települések, 

 Internet, 

 online világ, 
o online vásárlás, 
o online fizetés, 
o online kommunikáció, 
o elektronikus ügyintézés, 

 kültéri és beltéri navigáció, 
 

 mesterséges intelligencia 
térnyerése és mindent átható 
alkalmazása, 

 univerzális tervezés, 
 

 reality technológiák (pl. virtuális 
valóság) 

 360 videó2, 

 kiterjesztett valóság (AR3), 

 avatarok 
 

 robotika, 

 autonóm (önvezető) járművek, 

 hologrammok, 

 viselhető technológia, 

 exoskeleton, 
 

 gesztusfelismerés,  

 haptics, 

 … 
 

                                                           
2 immersive, spherical video 
3 Augmented Reality 
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Technikai háttér: mobilkommunikáció, Internet, mesterséges intelligencia, GNSS, …  

Példák arra, hogyan segít az informatika 
 

 Asszisztensek látássérült, hallássérült, más fogyatékossággal élő emberek számára 
 

 Kép, arc stb. felismerés (Microsoft Seeing AI) 
 

 Okos eszközök 
 

 Home asszisztensek 
 

 GNSS navigáció 
 

 Elektronikus aláírás 
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Példák sérülékenységekre 
Vásárlás 
 

Hagyományos vásárlás, 
klasszikus bankkártyás fizetés 
 

Előrelépés: 
NFC-kommunikáció segítségével történő fizetés 

 
A legbiztonságosabb: 
online vásárlás és fizetés 
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Adathalászat 
 

  

https://antivirusjar.com/wp-content/uploads/2019/10/phising-scam.jpg
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Ellátásra szoruló emberek 

 

 
  

https://glch.org.au/wp-content/uploads/2014/04/Personal-Care.jpg
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"The key to address these challenges is to employ inclusive design processes that involve people with disabilities throughout the design and 
development – “nothing about us without us“"4 

Univerzális tervezés 
Az univerzális tervezés azt jelenti, hogy  

a termékek, környezetek, programok és szolgáltatásoknak  
minden ember számára használhatónak kell lenniük, 
a lehető legnagyobb mértékben,  
anélkül, hogy egyedi adaptációra vagy speciális tervezés legyen szükség.  
Az univerzális tervezés nem zárja ki a segédeszközöket5 az akadályokkal élők 
bizonyos csoportjai számára, ahol erre szükség van. 

 

Lásd:  
weblapok és webalkalmazások, 
beszélő mérleg/lázmérő/hűtőszekrény/buszmegálló/… vs. okosmérleg/lázmérő/hűtőszekrény/buszmegálló/…,   

                                                           
4 https://edri.org/our-work/why-privacy-is-particularly-crucial-for-people-with-disabilities/  
5 pl. fehérbot, intelligens fehérbot, vakvezető kutya, hallókészülék, beszédszintetizátor, kerekesszék, művégtag stb. 

https://edri.org/our-work/why-privacy-is-particularly-crucial-for-people-with-disabilities/
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"justice is what the judge ate for breakfast" 
 

Döntéshozatal és előítéletek 
 

Tudatos, szándékos vs. nem szándékos, tudatalatti 
 

Példák: 

 Szemkontaktus 

 Tanulságok a maszkviselésből 
 

Ember vs. gép (részben automatizált vagy teljesen automatikus döntéshozatal) 
 

 Egyéni és társadalmi fejlődési lehetősége erősen korlátos, szemben a tudomány, technika, a gépek fejlődésével. 

 Egyének szubjektív, megalapozatlan, hibás vagy rossz döntéseket hoznak,  
o és az emberek egyénileg ezen a téren nemigen vagy csak keveset tudnak változni,  
o a gépek (gépi algoritmusok) is hozhatnak hibás vagy rossz döntéseket, de a gépek (gépi algoritmusok) 

javíthatók, fejleszthetők és tökéletesíthetők, nagymértékben fejlődhet és javulhat döntési minőségük.   
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Mesterkélt akadályok, melyeket állítólag vagy eredendőn 

védelmünkre vagy védelemre szolgálnak 
 

 Süti figyelmeztetések (nem csak bosszantók, hanem akadályok) 
 

 Captcha-k 
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Javasolt irodalom 
 

https://www.security.org/digital-safety/accessibility-guide/ 

 

https://g3ict.org/index.php/actions/assetCount/download?id=YJ4HcnpwOV9VhqLPeI%402fML2YZrMPKn44G8eL
dWoZd0%3D 
 
https://makeitfable.com/article/ai-and-analytics-people-with-disabilities/ 
 
https://www.edf-feph.org/publications/disability-perspective-on-regulating-artificial-intelligence/ 
 
https://artificialintelligenceact.eu/ 
 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Disability_statistics 
 
  
  

https://www.security.org/digital-safety/accessibility-guide/
https://g3ict.org/index.php/actions/assetCount/download?id=YJ4HcnpwOV9VhqLPeI%402fML2YZrMPKn44G8eLdWoZd0%3D
https://g3ict.org/index.php/actions/assetCount/download?id=YJ4HcnpwOV9VhqLPeI%402fML2YZrMPKn44G8eLdWoZd0%3D
https://makeitfable.com/article/ai-and-analytics-people-with-disabilities/
https://www.edf-feph.org/publications/disability-perspective-on-regulating-artificial-intelligence/
https://artificialintelligenceact.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Disability_statistics
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Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok! 
 
Dravecz Tibor 
ügyvezető 
INTEGRITY Kft. 
  

https://integrity.hu/


 

  18/19 

AKADÁLYOKKAL ÉLŐK ÉS INFORMÁCIÓVÉDELEM 

Absztrakt 
 

Akadályokkal élők és az adatvédelem 
 

Akadályokkal élő személyek számára az informatika óriási segítséget jelent a mindennapi életben, tanulásban és munkavállalásban – életüket az informatika 
biztonságosabbá és jobbá teszi vagy tudja tenni.  
 

A mesterséges intelligencia, kültéri és beltéri navigáció, elektronikus ügyintézés, intelligens eszközök (IoT) mind-mind nagy segítséget jelentenek, akadályokkal élő 
emberek életet teljesen meg tudják változtatni, az esélyegyenlőség biztosításának legfontosabb eszköze ma és a jövőben még inkább az informatika. 
 

A jövő még rózsásabb, különösen a mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően szinte napról napra látható a fejlődés, ahogy akadállyal elő emberek elől 
az akadályokat elhárítja a fejlett technika és annak elterjedése és elérhetővé válása. Olyan akadályok fognak megszűnni, mint hogy vak emberek önállóan nem 
ülhetnek be autóba stb. 
 

Nyilvánvaló viszont, hogy akadályokkal élő emberek sérülékenyebbek – sérülékenyebbek az informatikai visszaélésekkel szemben, személyes adataikat is gyakran 
nehezebben tudják megvédeni. Az ISZT és HunCERT éppen e téren kíván elsősorban segíteni az idén elindult, sikeres zajló Akadályok nélkül programjával. 
 

Példákat mutatunk arra, hogy milyen területeken sérülékenyebbek látássérült emberek, milyen válaszokat lehet adni ezen kockázatok kezelésére, illetve milyen 
innovatív megoldásokra képesek látássérültek saját életük jobbá és biztonságosabbá tételére. 
 

Mindemellett hagyhatjuk ezen előadásban szó nélkül a webes süti (cookie) figyelmeztetéseket, melyek ép emberek számára bosszantóak, látássérültek számára 
viszont nagy vagy akár áthatolhatatlan akadályokat képeznek - alapvetően teljesen értelmetlenül. Megemlítjük, hogy szokás védekezni cookie figyelmeztetések 
ellen. Várhatóan a cookie figyelmeztetések nagyrészt eltűnnek a közeljövőben, ámbár nem a józanész diadalaként, hanem a technika fejlődésének-változásának 
köszönhetően.  
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