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A nyilvános adatok különösen kiszolgáltatottá teszik a munkavállalókat. Ezen 
adatok szolgáltatása legtöbbször nem opcionális: 

Segít bizalmat épiteni munkavállaló és munkáltató közt, (pl képek, bemutatkozás) 

Az adat inputként szolgálhat az oldalonm működő algoritmusoknak 

Sok esetben a felhasználó nem kontrollálja a róla elérhető adatokat 
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A nyilvános adatok különösen kiszolgáltatottá teszik a munkavállalókat. Ezen 
adatok szolgáltatása legtöbbször nem opcionális: 

Segít bizalmat épiteni munkavállaló és munkáltató közt, (pl képek, bemutatkozás) 

Az adat inputként szolgálhat az oldalonm működő algoritmusoknak 

Sok esetben a felhasználó nem kontrollálja a róla elérhető adatokat 

Az információk mind a felhasználók, mind az algoritmusok döntéseit befolyásolják



Kutatási célok
Az offline világban megfigyelt előítéletek hogyan tükröződnek online? 

megtalálni a mechanizmusokat, amik az egyenlőtlenségeket bevihetik a 
rendszerbe 

(pl a munkavállalók kiválasztásánál, vagy amikor feedbacket hagyunk) 

azon algoritmusok megfigyelése, amelyek visszatükrözik, megerősitik 
ezeket (pl ajánlás, keresés) 

kvantifikálni, hogy egy adott kisebbségi csoport mennyire érintett   

Olyan oldalak és algoritmusok létrehozása, amelyek tudatosan 
csökkentik az egyenlőtlenségek lehetőségét



Eddigi kutatásaim

Álláskereső oldalak Freelance piacok
Szakmai 

közösségek online 
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Online Adatgyüjtés

3700 felhasználói profil 
(összes)

75k profil 
~50%

költüztetés, bevásárlás, szerelés stb online elvégezhető munkák



Kérdések

Az offline világból ismert előiteletek megjelennek-e online formában? 

1. A munkavállalók neme és etnikuma hogyan függ össze a 
visszajelzésekkel, értékelésekkel, amiket kapnak? 

2. Megfigyelhetőek-e nyelvi különbségek a visszajelzésekben nemi és 
etnikai hovatartozás alapján? 

3. A nemi és etnikai hovatartozás mennyiben befolyásolja azt, hogy egy 
adott álláskereső hol jelenik meg a találati listában?
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nem és etnikum megállapítása a profil képek alapján
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nem és etnikum megállapítása a profil képek alapján

Keresési eredmények: 

minden user esetében elmentjük, hogy hol jelent meg a találati listában

Az oldalon szerzett tapasztalat, visszajelzések 

eddigi megbízások száma, értékelések szama, stb
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∗p < 0.05; ∗∗p < 0.01; ∗∗∗p < 0.001 

TaskRabbit, Neg. Bin. Model, függő változó: Értékelések száma

Fehér nők 10%-kal kevesebb értékeléssel 
rendelkeznek, mint a fehér férfiak
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Átlagos értékelési pontszám
TaskRabbit, Ord. Reg, Függő változó: Avg. Rating Score

∗p < 0.05; ∗∗p < 0.01; ∗∗∗p < 0.001 

Fekete munkavállalók átlag elbírálásai 
rosszabbak, mint a fehéreké, különösen a 

férfiak esetében. 



Fiverr
Eltérések a visszajelzésekben



Review-k száma: 
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Review-k száma: 

Hosszú bemutatkozas, gyors válaszidő, régi tagság 
Fekete dolgozók kevesebb reviewt kapnak 
Különösen erős hatás a férfiak esetében

Átlagos Rating Score: 

Magasabb értékek a fehér dolgozók esetében   
És néhány kategóriában a nők esetében is! 

Self-selection process

Fiverr
Eltérések a visszajelzésekben



Nyelvi különbségek a 
visszajelzésekben

The linguistic intergroup bias (Maass et. al 1989) 

People encode desirable in-group and undesirable out-group behavior 
more abstractly than desirable out-group and undesirable in-group 
behavior. 

“Ő egy tehetséges web developer” vs. “ügyesen összerakta ezt a 
weboldalt” 

Modell: Feltéve, hogy egy pozitív szó szerepel egy adott nemű vagy 
etnikumú emberről szóló review-ban, mi a valószínűsége, hogy a 
szó melléknév. 



A megrendelők többsége fehér, ezért a feketék alkotják a kisebbséget

Nyelvi különbségek a 
visszajelzésekben
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keresőalgorimusban

Dependent Variable user’s position in the search resultsFüggő változó: Pozíció a keresési találatokban
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Dependent Variable user’s position in the search resultsFüggő változó: Pozíció a keresési találatokban

∗p < 0.05; ∗∗p < 0.01; ∗∗∗p < 0.001 

1.  A fekete munkavállalók lejjebb sorolódnak, mint a 
fehérek 

2.  Különösen hangsúlyos hatás a fekete férfiaknál



Rank 0 az oldal tetejét jelzi

Előítéletek a 
keresőalgorimusban



Összefoglalás
Összegyüjtöttük és elemeztük két nagy szabadúszóknak szóló 
online piactér adatait 

Diszkriminació különböző megnyilvánulási formáira találtunk 
példákat:  

Nők és feketék alacsonyabbra sorolódnak a keresési találati 
listákban 

A nemi és etnikai hovatartozás összefüggést mutat a megbízások 
számával és értékelésével



Konklúzió
Az egyenlőtlenségeket újratermelő új mechanizmusok 
megjelenése új elemzési technikák kifejlesztését igényli 

Nyitott kérdések és következő lépések: 

Egyenlőtlenségek orvoslása, átláthatóság, igazságosabb algoritmusok  

Számonkérhetőség? Kinek a felelőssége?  

Hogyan ültethetőek át az antidiszkriminációs elvek az online terekbe?
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