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A robotika és a mesterséges intelligencia jövőjéről szóló, a polgári jogi szabályokat előtérbe 

helyező nyilvános konzultáció összefoglalója 

1. A robotikáról és a mesterséges intelligenciáról szóló nyilvános konzultáció általános 

háttere 

Az Európai Parlament 2017 januárjában elfogadta a Bizottságnak szóló ajánlásokat 

tartalmazó, a robotikára vonatkozó polgári jogi szabályokról szóló jelentést 

(2015/2103(INL)), amelynek előadója Mady Delvaux (S&D, Luxembourg). Az európai 

parlamenti képviselők a jelentésben arra sürgetik az Európai Parlamentet, hogy a felelősség 

kérdésének tisztázása érdekében fogadjon el jogszabályokat. Ezenfelül a képviselők önkéntes 

robotikai etikai magatartási kódex bevezetését javasolják abból a célból, hogy a kutatók és a 

tervezők a jogi és etikai normáknak megfelelően tevékenykedjenek, valamint a robotok 

tervezése és használata az emberi méltóság tiszteletben tartásával történjen. A Parlament 

továbbá felkérte az Európai Bizottságot, hogy vegye fontolóra egy robotikával és mesterséges 

intelligenciával foglalkozó európai ügynökség létrehozását.  

A jelentés alapján a Parlament Jogi Bizottsága úgy döntött, hogy nyilvános konzultációt tart, 

kifejezetten a robotika és a mesterséges intelligencia jövőjéről, különös tekintettel a polgári 

jogi szabályokra. A konzultáció célja az volt, hogy átfogó vitára inspirálja az érdekelt felek 

széles körét, és összegyűjtse az arra vonatkozó nézeteket, hogy miképpen lehet a robotika és 

a mesterséges intelligencia területének fejleményeivel kapcsolatos etikai, gazdasági, jogi és 

társadalmi kérdésekkel kapcsolatos kihívásoknak megfelelni.  

A nyilvános konzultáció világszerte mindenki számára nyitott volt, a válaszadásra 2017. 

február 8-tól június 1-jéig az Unió bármely hivatalos nyelvén lehetőség volt. A nyilvános 

konzultáció két külön – célközönségre szabott – kérdőívet tartalmazott: egy általánosat (15 

kérdés), és egy szakembereknek szánt – 17 általános és 47 opcionális, speciális szakpolitikai 

területekre vonatkozó kérdést tartalmazó – kérdőívet. A konzultáció vegyesen tartalmazott 

feleletválasztós és nyitott kérdéseket annak érdekében, hogy az állampolgároknak, az üzleti 

világ képviselőinek és a szervezeteknek lehetőségük legyen véleményük mélyrehatóbb 

kifejtésére. 

A konzultáció lebonyolítására az Európai Parlament adatközpontjában található, „Opinio” 

nevű közvélemény-kutatási szoftver segítségével került sor. Az Opinio arra szolgált, hogy 

közzétegye a konzultációt, összegyűjtse az érdekelt felek válaszait, kezelje az adatokat, és 

jelentéseket készítsen, amelyek az alábbi honlapon érhetők el: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/robotics.html. Az egyes jelentések 

felsorolják a felmérésben szereplő kérdéseket, és részletes statisztikával illusztrált 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//HU
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összefoglalót tartalmaznak. A Parlament nyilvánosságra hozta a szabadon kifejthető 

kérdésekre adott válaszokat is, amennyiben erre a válaszadó engedélyt adott.  

2. A válaszadókra vonatkozó legfőbb statisztikák 

A konzultációnak közel 300 résztvevője volt. A vonatkozó adatvédelmi szabályoknak 

megfelelően a válaszadók az alábbi lehetőségek közül választhattak: 

 a válaszok közzététele személyes adatokkal együtt; 

 a válaszok anonimizált közzététele (név/a szervezet neve nélkül); 

 a válaszok nem kerülnek közzétételre, de statisztikai és elemzési célból figyelembe 

veszik őket. 

1. táblázat: A beérkezett válaszok összefoglaló áttekintése 

 Egyéni 
válaszadó 

Közigazgatási 
szerv vagy 
nemzetközi 
szervezet 

Szervezet 
vagy vállalat 

Összesen 

Névtelen közzététel 100 0 5 105 

Közzététel személyes 
adattal 

97 1 29 127 

Közzététel nélkül 62 1 3 66 

Összesen 259 2 37 298 

A magánszemélyektől kapott 259 válasz földrajzi eloszlása a következő volt:  

 az Unió 23 tagállamából és a Norvégiából származó válaszadók közül a németországi, 

franciaországi és spanyolországi válaszadók voltak a legaktívabbak (86, 35, illetve 28 

válasszal).   

 12 válasz érkezett nem uniós államokból (az Amerikai Egyesült Államokból, Dél-

Koreából, Kanadából, Kolumbiából, Srí Lankáról, Svájcból, Szerbiából és 

Törökországból). 

A felmérés résztvevőinek túlnyomó többsége 25 és 54 év közötti (78%), 42%-uk pedig 25 és 

39 év közötti volt. A válaszadók csupán 9%-a volt 15 és 24 év közötti, és nagyon kevesen (3%) 

jelölték meg életkorként a 65 évet. A résztvevők többsége (72%-uk) férfi; 27%-uk nő volt (1% 

nem kívánta megjelölni a nemét). A válaszadók többsége (65%) mesterfokozatnak megfelelő 

vagy annál magasabb szintű képzettséget adott meg. Ezenfelül 42%-uk rendelkezik a hazáján 

kívül szerzett szakmai vagy tanulmányi tapasztalattal. 

A szervezetektől kapott 39 választ a következőképpen lehet felosztani: 

 2 közigazgatási szerv vagy nemzetközi szervezet, valamint 
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 37 szervezet vagy vállalat, amelyek közül 20 szerepel az átláthatósági 

nyilvántartásban. 

A 37 szervezetet az alábbiak szerint lehet csoportosítani:  

 8 vállalkozás/kkv/mikrovállalkozás/egyéni vállalkozás;  

 7 nem kormányzati szervezet; 

 6 ipari szövetség;  

 5 agytröszt és 5 tanácsadó cég és ügyvédi iroda;  

 1 tudományos intézmény; 1 médiavállalat; 1 szakszervezet; 

 2 közelebbről meg nem határozott szervezet, valamint 

 1 szervezet nem adott választ.  

A földrajzi megoszlásból az látszik, hogy 13 uniós tagállamból érkezett válasz (a felmérés 

összeállítói felkérték az érintetteket, hogy adják meg székhelyüket és/vagy tevékenységük 

helyét). Belgium, Franciaország, Spanyolország és Hollandia voltak a legaktívabb tagállamok: 

innen érkezett a válaszok 25, 17, 11, illetve 8%-a. 

Ezenfelül 12 válaszadó nyilatkozott úgy, hogy olyan vállalatcsoportot képvisel, amelynek több 

országban is van telephelye, ezek közül 11 az EU-n kívül is rendelkezik telephellyel.  

Általánosan megállapítható, hogy a válaszadók a különböző vállalkozások fajtájának – 

mikrovállalatoktól a legalább 500 munkavállalóval rendelkező multinacionális cégekig terjedő 

– széles spektrumát képviselték. 

2. táblázat: A vállalat mérete 

Az alkalmazottak száma A válaszadók százalékában 

1-9 44 

10-49 28 

50-249 6 

250-499 3 

500 vagy több 19 

A válaszadók a tevékenységi körök széles skáláját szintén jól reprezentálták. A vállalatok 

többek között a következő ágazatokat képviselték: informatika és kommunikáció, 

tudományos és műszaki területek, pénzügyek és biztosítás, árufuvarozás és személyszállítás, 
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egészségügy, oktatás, ingatlan, szálláshely- és étkeztetési szolgáltatások, építőipar, 

villamosenergia-/gáz-/vízellátás. 

3. Áttekintés az egyéni válaszadók véleményéről 

A válaszadók általában pozitívan viszonyulnak a robotikához és a mesterséges 

intelligenciához1. A robotikával kapcsolatban a válaszadók 79%-a pozitív, illetve kifejezetten 

pozitív megítélésről számolt be, míg csak 3% rendelkezik negatív, illetve kifejezetten negatív 

véleménnyel. Ehhez hasonlóan a mesterséges intelligenciával kapcsolatos attitűd is széles 

körben pozitív (68%), és csak 7%-ban negatív. 

3. táblázat: A robotikával és mesterséges intelligenciával kapcsolatos attitűd 

 Robotika Mesterséges intelligencia 

Rendkívül negatív 1 2 

Negatív 2 5 

Semleges 17 22 

Pozitív 47 40 

Nagyon pozitív 32 28 

 

Míg az attitűd túlnyomórészt pozitív, a válaszadók egyben árnyalják is álláspontjukat. Nagy 

többségük ugyanis például egyrészről úgy véli, hogy a szóban forgó technológia körültekintő 

irányítást igényel, és különösen nagy segítséget jelent a nehéz vagy veszélyes munkák végzése 

során (92%), és a közlekedés és szállítás hatékony módját jelentené (71%); másrészről 

azonban néhány válaszadó szerint félő, hogy a robotika térhódítása miatt munkahelyek 

szűnnének meg (34%), illetve társadalmi egyenlőtlenségek alakulnának ki (18%). 

4. táblázat: A robotika megítélése (a válaszadók százalékában) 

 Kifejezet

ten 

egyetért 

Egyetért Semlege

s 

Nem ért 

egyet 

Kifejezet

ten nem 

ért egyet 

Körültekintő irányítást 

igénylő technológia 

57 35 4   

Szükséges a nehéz vagy 

veszélyes munkák 

elvégzéséhez 

57 35 5   

                                                 
1 Az Európai Parlament Jogi Bizottságának honlapján található egy (csak angol nyelven hozzáférhető) 

PowerPoint-prezentáció, amely az egyéni válaszadók válaszait elemző, részletesebb grafikonokat és diagramokat 

tartalmaz: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/robotics.html. 
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A közlekedés/szállítás 

hatékony módja 

37 34 13 9  

A társadalom számára 

hasznos, mert az embereket 

segíti 

34 49 11   

Munkahelyek szűnnek meg 

miatta 

9 25 31 25 9 

Egyenlőtlenséget hoz létre 5 13 21 32 24 

 

A mesterséges intelligenciához kapcsolódó egyik legerősebb aggály még mindig a magánélet 

tiszteletben tartásához való jogokra vonatkozik. A válaszadók 52%-a említette ezt a tényezőt, 

ezzel szemben csak 29%-uk gondolta úgy, hogy a mesterséges intelligencia veszélyezteti az 

emberiséget, és 16% szerint jelent fenyegetést az alapvető emberi jogokra nézve. 

Az egyéni válaszadók elsöprő többsége (90%) vélte úgy, hogy mind a robotikában, mind a 

mesterséges intelligencia területén megvalósuló fejlesztéseket szabályozni kell; a válaszadók 

6%-a nem értett egyet ezzel az állítással, 4% pedig se ellene, se mellette nem foglalt állást. A 

jogi szabályozás támogatói többek között az etikai, emberi jogi és adatvédelemmel 

kapcsolatos aggályok kiküszöbölését, illetve az ipari erőfölény elkerülését tartják 

szükségesnek.  

A szabályozást támogatók túlnyomó többsége (96%) az uniós vagy nemzetközi szintű 

intézkedéseket részesítette előnyben a tagállami szintű lépések helyett (4%). A szélesebb 

szinten történő jogi szabályozás mellett többek között az alábbi igények merültek fel érvként: 

 az uniós értékek védelme (különösen az adatvédelem, a magánélet tiszteletben 

tartásához való jog és az etika területén); 

 az Unió globális versenyképességének biztosítása;  

 az Unió nemzetközi fórumokon betöltött meghatározó szerepének garantálása; 

 a színvonalromlást okozó versengés elkerülése, valamint a belső piacon folyó 

tisztességes verseny támogatása. 

A válaszadók továbbá úgy vélték, hogy az EU a nemzeti szinttel összehasonlítva nemcsak a 

jogalkotást, hanem az elfogadott szabályozás végrehajtását illetően is sokkal hatékonyabb. 

A felmérés résztvevőinek álláspontja szerint az uniós szabályozás leginkább a legkülönbözőbb 

területeket képviselő speciális ágazatokban – az autonóm járművektől, a gyógyászatban 

használt robotokon és gondozó robotokon át egészen a drónokig – sürgető. 
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A jogi intézkedést ellenzők a kialakulóban lévő technológiák szabályozásának nehézségeire 

hivatkoztak, valamint álláspontjuk szerint a szabályozás negatívan befolyásolná a 

versenyképességet, az innovációt és a kreativitást.  

5. táblázat: A szabályozás előnyei és hátrányai az érdekelt felek szemszögéből 

Pozitív válasz Negatív/egyéb válasz 

Az ipari visszaélés elkerülése Nehéz vagy túl korai a kialakulóban lévő 
technológiák szabályozása 

Az etikai, emberi jogi, adatvédelmi és a 
magánélet tiszteletben tartásához való 
jogokkal kapcsolatos aggályok kezelésének 
szükségessége 

A szabályozás gátolja a versenyképességet 

Közös ipari standardok kialakítása a 
jogbiztonság érdekében  

A szabályozás akadályozza az innovációt és a 
kreativitást 

Fogyasztóvédelem Általános fenntartások a szabályozással mint 
olyannal szemben/általános elvekre való 
szorítkozás 

 
4. Áttekintés a szervezetek és vállalatok által képviselt véleményekről 

A felmérés készítői megkérték a válaszadókat, hogy értékeljék a robotika és a mesterséges 

intelligencia szervezetükre gyakorolt lehetséges hatásait. A résztvevők a munka jellegének 

megváltozását (20%) és az új termékek/szolgáltatások kifejlesztésének lehetőségét (20%), 

valamint a szervezeti felépítésben és az üzleti modellben fellépő változásokat (14%) 

említették azonnali következményként. Ezenfelül a válaszadók 15%-a gondolja úgy, hogy a 

robotika és a mesterséges intelligencia új lehetőségeket teremtene a vállalkozók részére. 

Az érdekelt felek szerint a következő fő akadályok állnak a robotika és a mesterséges 

intelligencia zavartalan fejlődésének útjában: 

 a humán erőforrás, ti. hiányzó munkavállalói készségek és képzettség (20%); 

 társadalmi attitűd és elfogadottság (14%); 

 a technológia tesztelésével és alkalmazásával kapcsolatos műszaki kérdések (13%); 

 a technológia fejlesztésével kapcsolatos műszaki kérdések (12%). 

A felmérésben részt vevők a nemzeti (10%) és uniós szabályozást (8%) is gátló tényezőnek 

tartották, habár kisebb mértékben. 

A válaszadók úgy vélik, hogy amennyiben az Unió lépéseket tenne a robotikán és a 

mesterséges intelligencián belüli innováció, termelékenység és globális versenyképesség 

ösztönzése érdekében, a kedvezőbb befektetési környezet (17%) és a jobb szabályozási 

keretrendszer (21%) nagy segítséget jelentene. A szabályozási keretrendszerrel kapcsolatban 

néhány érdekelt fél kifejtette, hogy az Uniónak el kellene kerülnie a felesleges bürokráciát és 
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rugalmasnak kellene lennie (azaz a szabályozást inkább a speciális technológiai 

alkalmazásokra kell szabni, mintsem hogy általánosan a robotika és a mesterséges 

intelligencia egész területére kiterjedjen). 

A válaszadók álláspontja szerint az uniós intézkedések hozzáadott értéket biztosítanak a 

tagállami intézkedésekhez, mivel segítenek elkerülni az egymástól eltérő nemzeti 

szabványokat (17%), növelik az alapvető jogok és etikai szabályok védelmét (14%), és 

megkönnyítik a határokon átívelő üzleti lehetőségek létrejöttét (11%). Ezenkívül a 

felmérésben részt vevők az innovatív kutatási projektek támogatása (15%), a kisvállalkozások 

bővülésének segítése (13%) és a határokon átnyúló kutatói és ipari együttműködés fokozása 

tekintetében találták hasznosnak az uniós finanszírozást. 

Az érdekelt feleket arról is megkérdezték, hogy véleményük szerint a robotika és a 

mesterséges intelligencia fejlődése milyen hatással lenne az üzletmenetükre. A várakozások 

általánosságban meglehetősen pozitívnak mondhatók. A válaszadók úgy vélték, hogy a 

végfelhasználók – többek között – a hatékonyságból fakadó hozzáadott értékből (11%) és az 

új üzleti lehetőségekből (11%) profitálhatnának, és magasabb színvonalú szolgáltatásokban 

részesülnének (10%). Ugyanakkor egyes válaszadók aggodalmukat fejezték ki az 

adatvédelemre (6%) és az alapvető jogokra gyakorolt esetleges negatív hatások (6%), illetve 

a magasan képzett munkaerő hiánya (4%) miatt. 

A konzultáción részt vevők szerint rövid távon (az elkövetkező három-öt éven belül) a 

következő ágazatokban lenne a legerőteljesebb a gazdasági növekedés: logisztika és szállítás 

(19%), egészségügyi szolgáltatások (14%), gyártás (13%), fogyasztói robotok például a 

háztartási készülékek és az oktatás területén (13%) és pénzügyi szolgáltatások (10%). Ezeken 

az ágazatokon belül az autonóm járművek (29%), gyógyászati robotok (16%), drónok (13%), 

és az emberi test fogyatékosságainak javítására és az emberi test tökéletesítésére szolgáló 

technológiák (13%) azok a fő területek, amelyeknél a leginkább szükség van sürgős uniós 

beavatkozásra. Végezetül – többek között – a felelősségi szabályokra (21%), a hálózati 

összekapcsoltságra, a szellemi tulajdonra és az adatáramlásra (20%), valamint az etikára (19%) 

vonatkozó kérdéseket kellene haladéktalanul megoldani. 

Mind az egyéni válaszadók, mind a szervezetek reakciójából kiderül, hogy a felelősség kérdése 

veti fel a legsúlyosabb aggályokat (a válaszadók 51%-át rendkívüli módon aggasztja a téma, 

30%-át aggasztja, míg 19%-a vagy semleges vagy nem aggódik miatta). A felelősség 

szabályozásával kapcsolatos jelenlegi uniós keret értékelésekor mindazonáltal mind az egyéni 

válaszadók, mind a szervezetek meglehetősen vegyes véleményt képviseltek. A felmérésben 

részt vevők mintegy 38%-a úgy véli, hogy nincs szükség változtatásokra; 18% pedig ellenkező 

álláspontra helyezkedett (azaz úgy véli, hogy a jelenlegi szabályozási rendszer nagymértékű 

átalakítására van szükség); 21% találta úgy, hogy mind a szerződéses, mind a szerződésen 
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kívüli felelősség területe módosítást igényel; a válaszadók 14%-a üdvözölné a jelenlegi keret 

mellett nem jogalkotási eszköz használatát is. 

A felmérésben részt vevőket konkrétan arról is megkérdezték, hogy támogatnák-e az 

intelligens robotokra vonatkozó szabályozás kialakítását, amely magában foglalná 

 az intelligens robotokra vonatkozó közös európai fogalommeghatározást, és azt, hogy 

a definíciónak milyen elemeket kellene tartalmaznia; 

 a fejlett robotok uniós szintű nyilvántartási rendszerét és annak kialakítási módját; 

 valamint a szociális és etikai szempontból tudatos technológiai fejlesztés uniós 

keretrendszerét.  

A felmérés összeállítói megkérdezték az érintettektől, hogy amennyiben a robotikával 

foglalkozó mérnökök számára uniós szinten létrejönne egy etikai irányvonalakat tartalmazó 

keretrendszer vagy etikai kódex, azokban milyen elveket kellene figyelembe venni. A kapott 

válaszok alapján a „Ne árts” – az „először is, ne okozz kárt” elve, amely szerint a robotok nem 

tehetnek kárt az emberekben – a legfontosabb vezérelv, ezt követi az elszámoltathatóság – 

felkészülés és elszámolás azon szociális, környezetvédelmi és emberi egészséget érintő 

hatások vonatkozásában, amelyeket a robotika gyakorolhat a mostani és a jövőbeni 

nemzedékekre –, valamint a biztonság elve. 

A válaszadók többsége (mintegy 60%) nem támogatta a robotokra vonatkozó speciális jogi 

státusz létrehozását. Az érdekelt felek nem látják indokoltnak, hogy az autonóm robotok által 

okozott károk tekintetében kötelező biztosítási rendszer, illetve kötelező biztosítási és 

kártérítési alap jöjjön létre. 

A hálózati összekapcsoltsággal, a szellemi tulajdonjogokkal és az adatáramlással kapcsolatos 

uniós intézkedések létjogosultságáról megoszlanak a vélemények. A választ adó szervezetek 

álláspontja alapján az Uniónak elsődlegesen az adatok szabad áramlásával, az összekapcsolt 

robotokból és mesterséges intelligenciából álló hálózatok védelmével, a személyes adatok 

védelmével, és az emberek, a robotok és a mesterséges intelligencia közötti kommunikációt 

érintően a magánélet tiszteletben tartásához való jogokkal kapcsolatos kérdéseket kell 

megoldania.  

 
5. A konzultáció eredményei és a következő lépések 

A konzultáció eredményei támogatni fogják az Európai Parlamentet abban, hogy a polgári 

felhasználású robotika és mesterséges intelligencia terén felmerülő etikai, gazdasági, jogi és 

társadalmi kérdéseket megválaszolja. Az eredmények elősegíthetik majd a lehetséges 

következő lépések és jövőbeli politikák uniós szintű meghatározását, ideértve adott esetben 
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a meglévő horizontális és/vagy ágazatspecifikus uniós jogszabályok esetleges felülvizsgálatát 

vagy új jogszabályok bevezetését.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kapott válaszok nem azonosak az Európai Parlament és 

szervezeti egységei hivatalos álláspontjával. A válaszok nem vetítik előre az Európai Parlament 

semmilyen jövőbeni döntését arról, hogy ezen a területen tesz-e javaslatot jogszabályra, 

illetve kezdeményez-e bármely más jelentős intézkedést.  

A nyilvános konzultáció eredményei az Európai Parlament Kutatószolgálata által „A robotika 

és a mesterséges intelligencia terén az európai fellépés hiányából fakadó költségek” című 

jelentéshez is anyagot szolgáltatnak majd, amely előreláthatóan 2018 októberében jelenik 

meg, és az Európai Parlament „Think Tank” oldalán lesz elérhető a 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?contributor=eava címen. 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/search.html?contributor=eava

