Információk az állampolgári találkozóról
Az Európai Unió Hetedik Keretprogramja által támogatott SurPRISE projekt konzorciuma

Surveillance, Privacy and Security, azaz Megfigyelés, Privátszféra, Biztonság: Széleskörű állampolgári
részvételen alapuló felmérés Európában a biztonsági technológiák elfogadhatóságát és elfogadását
meghatározó tényezők feltárására
Az alábbiakban részletesen tájékozódhat a SurPRISE projekt keretében Európa-szerte
megrendezendő állampolgári találkozókról.
E találkozókon különböző országok állampolgárai oszthatják meg gondolataikat és véleményüket
a megfigyelésen alapuló biztonsági technológiákról, és arról, hogy ez a sok megfigyelés hogyan
érinti a privátszféránkat, az egész társadalmat és az emberek mindennapi életét.
A magyar állampolgári találkozó ideje és helyszíne:
2014. január 25. szombat
Budapest, VI. kerület, Király utca 26. (WAM Design Center)
A rendezvény résztvevőit Sólyom László korábbi köztársasági elnök köszönti.
Miért lett a megfigyelés, a privátszféra és a biztonsági technológiák a találkozó témája?
Amikor valaki vonatjegyet vesz hitelkártyával, a facebook-on megosztja a nyaralásról készült
fényképeit, vagy olyan helyeken fordul meg, ahol térfigyelő kamerák vannak felszerelve,
információk keletkeznek arról, hogy merre jár, mit csinál. Ezek az információk segíthetnek a
vállalatoknak, hogy javítsák a szolgáltatásaikat, és a rendőrségnek, hogy kivizsgáljon vagy
megelőzzön bűncselekményeket, terrorista akciókat. De nemcsak a bűnözőkről és
terroristákról gyűjtenek adatokat, hanem mindannyiunkról. Megengedhető ez Ön szerint,
illetve ha igen, akkor mi az a mérték, amit Ön még elfogadhatónak tart a vállalatok esetében
illetve az állami és biztonsági szervek esetében? Hogyan lehetne elérni, hogy ezek a
biztonságtechnológiai megoldások ne sérthessék az ártatlan emberek privátszféráját, ne
produkáljanak téves vádakat ellenük, és ne éljenek vissza senki személyes adataival? Mit kellene
tennie a politikusoknak, hogy biztonságban éljünk, de egyben védve legyen a privátszféránk is? A
SurPRISE állampolgári találkozón mindenkinek lehetősége lesz javaslatokat tenni a döntéshozók
számára ezekben a témákban. Csatlakozzon Ön is!
Mi is az az állampolgári találkozó?
Az állampolgári találkozó lehetőséget kínál az Ön számára, hogy megvitassa a biztonsági
technológiák, a megfigyelés és a privátszféra kérdéseit másokkal, és eljuttassa a javaslatait a
magyarországi és európai politikusokhoz, akik felelősek a jövő adatvédelmi- és biztonsági
politikájának kidolgozásáért. 250 állampolgár nyolc fős asztaloknál ülve nézhet majd meg
filmeket, és beszélgethet, illetve szavazhat a megfigyelésen alapuló biztonsági megoldások
előnyeiről és hátrányairól. A találkozó során minden asztalnál egy moderátor segíti az asztalnál
ülők munkáját.
Önnek nincs szüksége előzetes ismeretekre, csak egy a fontos, hogy Önben meglegyen az igény,
hogy a témában szerzett tapasztalatait és szempontjait megossza másokkal. A találkozót
megelőzően küldünk Önnek egy információs magazint a témában, hogy előre tájékozódhasson.
Ez a kiadvány a találkozón bemutatott filmekkel együtt megadja azt a tudás-alapot, amire
szüksége lesz, hogy a tanácskozásba be tudjon kapcsolódni.
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Mit képvisel a SurPRISE projekt?
A projekt fő célkitűzése, hogy bevonja az európai polgárokat a különféle biztonsági technológiák
értékelésébe, hogy kiderüljön az egyes technológiákról, hogy azok milyen esetekben, hol, és
milyen mértékben elfogadhatóak és valóban segítséget jelentenek-e az embereknek. Az is
kérdés, hogy elvárják-e az európai polgárok a politikusoktól, hogy többet tegyenek a privátszféra
védelméért.
A magyar állampolgári találkozó lebonyolítója a Medián Közvélemény. és Piackutató Intézet.
További információkat magyarul a Medián honlapján: www.median.hu, illetve angol nyelven a
projekt nemzetközi honlapján itt talál: http://surprise-project.eu/
Hogyan vehetek részt?
Kilenc ország, Ausztria, Dánia, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország,
Spanyolország, Svájc és Magyarország rendez állampolgári találkozót. A magyar állampolgári
találkozó lebonyolítója a Medián Közvélemény. és Piackutató Intézet.
Az állampolgári konzultáció egész napos, és reggel fél 10-kor kezdődik. A helyszín Budapest
központi helyén található, ezért mindhárom budapesti főpályaudvarról 20 percen belül elérhető.
Korlátozott számban tudunk parkolási lehetőséget biztosítani, de a környező utcákban, szombat
lévén, ingyenesen lehet parkolni. A résztvevők számára az útiköltséget megtérítjük, és egész
napra biztosítjuk az ételt és az italt.
A részvétel ingyenes, regisztráció azonban szükséges, mert csak korlátozott számú résztvevőt
tudunk fogadni. Emellett fontos, hogy a teljes magyar társadalom képviselve legyen a találkozón.
Ezért a regisztráció nem jelent automatikusan részvételi lehetőséget.
Online regisztráció 2013. december 31-ig:
http://kerdoiv.median.hu/index.php?pid=SURPRISE201311
Mindenki, aki regisztrál, legkésőbb január 14-éig visszajelzést fog kapni. Aki részt vehet, annak a
meghívó mellé postázzuk az információs füzetet, és részletes tájékoztatót a rendezvényről.
Hogyan vigyáz a Medián az Ön adatainak a védelmére a rendezvény során?
Mivel szeretnénk, hogy a résztvevők összetétele társadalmi és demográfiai szempontból minél
vegyesebb legyen, illetve, hogy kapcsolatot tudjunk Önnel tartani, ezért előzetesen kérünk Önről
néhány információt a regisztráció során. Ezek:
Név
Lakcím
Életkor
Iskolai végzettség
Gazdasági aktivitás és foglalkozás
Telefonos elérhetőség
E-mail cím (nem kötelező)
Ha Ön később visszavonja részvételi szándékát, ezeket az adatokat a jelentkezési határidő
lejártakor töröljük adatbázisunkból, illetve minden résztvevő regisztrációs adatait töröljük nem
sokkal a rendezvényt követően, és csak összesített adatokat tartunk meg a jelentkezőkről
készítendő statisztikákhoz. Az állampolgári találkozón a résztvevők véleményét név nélkül
gyűjtjük össze, tehát az nem kapcsolható össze a regisztrációkor megadott személyes adatokkal.
Amennyiben bármi kérdése lenne, írjon a surprise@median.hu email címre, vagy telefonon
keresse a Medián vezető kutatásszervezőjét, Keczeli Zsuzsát a +36 30 925 0775 mobilszámon.
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