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Bevezetés: az MI fogalma és a tárgy körülhatárolása

Az MI – amelynek fogalma 1956-ban született meg – franciaországi hivatalos meghatározása 
szerint az az „elméleti és gyakorlati tudományközi terület, amelynek célja a megismerés és a 
gondolkodás mechanizmusainak megértése, valamint ezek anyagi és programozási úton 
történő utánzása emberi tevékenységek támogatása vagy helyettesítése végett” (a 
hadügyminisztérium 2019. évi „Az MI a honvédelem szolgálatában” című jelentéséből, 3. o.). 
Az „emberi megismerő funkciók utánzásának” gondolata megtalálható az orosz 
meghatározásban is (lásd a 2019. október 10-i elnöki rendelet 5. cikkét). Az MI-re 
vonatkozóan az uniós magas szintű szakértői csoport által javasolt meghatározás ellenben 
elvontabb és összetettebb (lásd: „Etikai iránymutatások a megbízható mesterséges 
intelligencia érdekében”, 2019. április 8., 143. szakasz), nyilván azért, mert a két előzővel 
ellentétben nem korlátozódik arra, hogy megpróbálja körülírni az MI katonai alkalmazását.

Ez a megközelítésbeli különbség fontos jelzés: felveti, hogy az MI felhasználásához 
kapcsolódó problémaköröket alapvetően különbözőképpen közelítsük meg aszerint, hogy 
katonai vagy más területeken történő alkalmazását szeretnénk vizsgálni. Ezért a jelen 
munkadokumentum csupán az MI katonai vonatkozásaira kíván összpontosítani, még akkor 
is, ha a Jogi Bizottságnak benyújtott jelentés hivatalos címe („A mesterséges intelligencia: az 
állami hatóságok szerepét, valamint az MI polgári és katonai felhasználása területén az EU-ra 
vonatkozó nemzetközi jog értelmezését és alkalmazását érintő kérdések, a büntető 
igazságszolgáltatás hatályán kívül”) lehetővé is teszi, hogy a továbbiakban esetleg kibővítsük 
a vizsgálat tárgyát.

I/Technológiai környezet: az MI katonai alkalmazásának sokszínűsége 

Mint Cédric Villani 2018. márciusi, „Az MI lehetőségei. Nemzeti és európai stratégia” című 
francia jelentése megállapítja: az MI előtt honvédelmi területen sokszínű alkalmazási 
lehetőségek nyílnak.  Különbséget kell tenni két nagy felhasználási terület között.

Először is az MI felhasználható információk (képek vagy rögzített hanganyagok) 
feldolgozására annak érdekében, hogy például lehetővé váljon ellenséges területen található 
építmények háromdimenziós felderítése és feltérképezése. Ilyenfajta érzékeny adatok tárolása 
felveti a kiberbiztonság problémáját is, amely globális és nem csak katonai értelemben vett 
kérdés, de az utóbbi terület számára rendkívül fontos.

Másodszor az MI felhasználása lehetőséget ad a harcban álló hadseregek hadműveleti 
hatékonyságának fokozására. Ez különböző formákat ölthet, melyek közül a két legismertebb 
az „együttműködő hadviselés” és a halált okozó autonóm fegyverrendszerek. Az 
együttműködő hadviselés összetett kapcsolati rendszer harcoló egységek között, amelyben az 
MI valós időben képes a humán harcolóknak – például vadászpilótáknak vagy 
harckocsivezetőknek – döntéstámogatást adni. Ez megvalósulhat például azonnali párbeszéd 
formájában, melyben az MI a humán harcosnak cselekvési alternatívákat kínál fel, rá hagyva a 
végleges döntést. A halált okozó autonóm fegyverrendszerek pedig gyilkos robotok, vagyis 
olyan MI-rendszerek, amelyek algoritmusaik függvényében saját maguk döntenek az 
ellenségre mérendő csapásról, vagy akár megöléséről. Az utóbbiak kapcsán merülnek fel 
leginkább érzékeny etikai és jogi kérdések.

II/Geopolitikai környezet: MI-re irányuló fegyverkezési verseny a nagyhatalmak között
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Az MI által kiváltott félelmetes fegyverkezési innovációk láttán a nagyhatalmak valóságos 
versenyfutásba kezdtek. Vlagyimir Putyin ténylegesen az általános benyomásnak adott hangot 
2017. szeptember 1-jei beszédében, mondván, hogy „az MI a jövő kulcsa (...). Az, aki ezen a 
területen megszerzi a vezetést, a világ ura lesz”.

Az Egyesült Államok e területen meg kívánja tartani vezető szerepét, és Trump elnök 2019 
februárjában a világ tudomására is hozta „Amerikai MI Kezdeményezés” elnevezésű tervét. 
Allen tábornok már 2017-ben elméletileg megalapozta a „hiperháborút”, azaz a jövő 
háborúját, amelyben az emberi döntéshozatal „egyáltalán nem lesz jelen”. Konkrét terveket is 
kidolgoztak, például a Marven-tervet, amely egy autonóm drónokból álló flottára alapozott 
tömeges katonai megfigyelő rendszer kiépítésére irányul. A terv a Pentagon és a Google 
együttműködésén alapult, de a vállalat 2019-ben alkalmazottai egy részének tiltakozása miatt 
visszakozott. Megemlíthető a Jedi terv is, amelynek célja a Pentagon felhőalapú 
számítástechnikai infrastruktúrájának a korszerűsítése. A Microsoft nemrégiben, 2019 
októberében nyert a vonatkozó ajánlattételi felhíváson, maga mögé utasítva az Amazont. 
Végül fontos jelezni, hogy az ITAR szabályai versenyelőnyt biztosítanak az Egyesült 
Államoknak. Itt egy olyan extraterritoriális amerikai szabályozásról van szó, amelynek révén 
az Egyesült Államok fenntartja magának a jogot, hogy megtiltsa bármely fegyverrendszer 
exportját, ha az legalább egy amerikai összetevőt tartalmaz. Példának okáért ezt már 
Franciaország is megszenvedte.

Kína nyíltan az Egyesült Államok helyére tör. A 2015-ben ismertté vált „Made in China 
2025” terv, amely az MI polgári és katonai lehetőségeinek kiaknázására irányul, eléggé 
nyugtalanítónak tűnt Donald Trump számára ahhoz, hogy a Kínával kezdett kereskedelmi 
háború egyik fő célpontjává tegye. A Pentagon ugyanis úgy vélekedik, hogy Kína előnyt húz 
abból, hogy az állam és a „BATX” (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) tényleges 
„szimbiózisban” működik, míg velük összevetve a GAFA (Google, Apple, Facebook, 
Amazon) nagyobb függetlenéget élvez a Pentagontól, ahogyan ezt a Google 2019-es 
kivonulása is példázza.

Oroszországnak szintén szándékában áll, hogy megpróbál csatlakozni az MI terén a katonai 
elsőbbségért folyó versenyhez. Az orosz vezérkari főnök már 2018-ban jelezte, hogy 
Oroszország tervbe vette anyagi eszközeinek és fegyverrendszereinek 33%-os arányú 
robotizálását. A 2019. október 10-i elnöki rendelet 2030-at jelölte meg az MI fejlesztésére 
irányuló célkitűzés teljesítési dátumául. Máris születtek konkrét eredmények. Például 2009 
óta folynak kísérletek az első orosz szárazföldi harci robotokkal. Más projektek is elindultak, 
így például a T14 Armata személyzet nélküli harckocsi projektje.

Végül Franciaország is igyekszik nem kimaradni a versenyből, amire bizonyíték a 
hadügyminisztérium által 2019 szeptemberében közzétett terjedelmes – 52 oldalas –, „Az MI 
a honvédelem szolgálatában” című jelentés vagy Macron elnök 2020. február 7-én a Katonai 
Főiskolán elmondott beszéde, amelyben konkrétan kijelenti, hogy „az MI (...) egyik prioritása 
az új Védelmi Innovációs Ügynökségnek”.

III/Jogi környezet: kísérletek az MI-t felhasználó fegyverzetek alkalmazásának 
szabályozására

Az ENSZ, az EU, számos állam és nem kormányzati szervezet felismerték, hogy az MI-t 
felhasználó fegyverzetek kifejlesztése kiemelkedő lépés az emberiség történetében. Az 
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aggodalmak elsősorban a halált okozó autonóm fegyverrendszereket övezik, amelyek kapcsán 
az Európai Parlament úgy véli, hogy „potenciálisan megváltoztathatják a hadviselést, példa 
nélküli és ellenőrizetlen fegyverkezési versenyt indítva” (2018. szeptember 12-i 
állásfoglalásának E. preambulumbekezdése).

2012. október óta pedig 32 ország 86 nem kormányzati szervezete folytat kampányt 
„Állítsátok meg a gyilkos robotokat!” címmel, és elsősorban etikai okokból követelik a halált 
okozó autonóm fegyverrendszerek betiltásáról szóló egyezmény megkötését. Az Európai 
Parlament ugyanezért száll síkra. 2018. szeptember 12-i állásfoglalásában kéri, hogy az EU 
munkálkodjon „a halált okozó autonóm fegyverrendszerek betiltására irányuló, jogilag 
kötelező erejű jogi eszközről folytatandó nemzetközi tárgyalások megindításán” (az 
állásfoglalás 3. pontja).

Az ENSZ óvatosabban jár el. 2016-ban létrehozott egy kormányzati szakértőkből álló, a halált 
okozó autonóm fegyverrendszerekkel foglalkozó csoportot, amely 2017 óta évente ülést tart 
Genfben, az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény keretében. Márpedig ez a 
szakértői csoport – amely a katonai nagyhatalmak álláspontját képviseli – nem kívánja a 
halált okozó autonóm fegyverrendszerek betiltását. Ambíciója csupán az alkalmazásuk 
szabályozására irányuló kísérletre terjed ki. De a tárgyalások már ezen a ponton elakadnak, 
mivel a résztvevők nem szeretnének túl szigorú szabályokat bevezetni. Például Franciaország 
sem, amely a 2019. augusztusi ülésen előadta, hogy azért ellenzi a túlságosan szigorú 
szabályozást, mert meg kívánja őrizni szabadságát a páncélozott járművek azonnali (egy 
mikromásodperces reakcióidejű) védelmét biztosító „hard kill” rendszerek rakéta- és 
ágyúlövedékek és páncéltörő gránátok elleni alkalmazása terén.

IV/Tevékenységi irányok

A halált okozó autonóm fegyverrendszerek betiltása etikai szempontból nézve csábító 
javaslat. Ugyanakkor teljes mértékben ütközik a katonai nagyhatalmak szándékaival. Ha az 
Európai Parlament hatást kíván gyakorolni a kormányzati szakértőkből álló csoportban folyó 
megbeszélésekre, akkor megfelelőbb, ha konstruktív javaslatokat terjeszt elő a halált okozó 
autonóm fegyverrendszerek (és MI-t felhasználó más fegyverrendszerek) alkalmazásának 
szabályozása céljából, beépítve azokba Európa alapértékeinek tiszteletben tartását. Ez a 
megközelítés egyébként globálisan is összhangban van az Európai Bizottság MI-ről szóló 
2020. február 19-i fehér könyvének gondolatvilágával, amely az MI fejlesztését az európai 
értékek tiszteletben tartása alapján képzeli el, még ha azzal kezdi is, hogy „nem az MI katonai 
célú fejlesztésével és alkalmazásával kíván foglalkozni” (a fehér könyv első oldalán).

Az első feladat javaslat kidolgozása a halált okozó autonóm fegyverrendszerek 
meghatározására, mely kérdésben a kormányzati szakértőkből álló csoport egyelőre nem volt 
képes megállapodni. A leszerelési konferencia melletti francia állandó képviselet szerint a 
halált okozó autonóm fegyverrendszerek olyan „fegyverek, amelyek potenciálisan képesek 
egy célpontot emberi beavatkozás nélkül azonosítani, célba venni és semlegesíteni”. Ez a 
megszorító megközelítés azt célozza, hogy a halált okozó autonóm fegyverrendszerek 
fogalmát kiterjessze a gyilkos robotok három kategóriájából két másikra is, melyek: „human 
off the loop” (teljes mértékben autonóm robotok), és „human on the loop” (önmagukban is 
cselekvőképes robotok, melyek irányítását azonban az ember bármikor visszaveheti). A 
meghatározás kizárja viszont a harmadik kategóriát, mely: „human in the loop” (állandó 
emberi irányítás alatt álló robotok).
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Másfelől és főleg javaslatot kell tenni a halált okozó autonóm fegyverrendszerek (és MI-t 
felhasználó más fegyverrendszerek) alkalmazásának szabályaira. Ez követelményként jelenik 
meg minden demokratikus ország számára, és az e szabályok tartalmára vonatkozó 
gondolkodás már régóta folyik is. A Pentagon például 2020. február 24-én közzétette a 
következő öt etikai elvet tartalmazó listát az MI-technológiák amerikai fegyveres erők általi 
alkalmazásának szabályozása céljából: döntéshozói felelősség, a döntéshozatali folyamat 
nyomon követhetősége, az alkalmazás eseteinek meghatározása, biztonsági tesztek, 
„előreláthatatlan viselkedés” esetén a deaktiválás lehetősége.

A kormányzati szakértőkből álló csoport a maga részéről 2018-ban a halált okozó autonóm 
fegyverrendszerekre vonatkozóan 11 irányelvet terjesztett elő, amelyekhez majd száz ország 
(köztük az Egyesült Államok, Kína és Oroszország) adta egyetértését. A legfontosabb elv az a 
követelmény, hogy technikailag és jogilag garantált legyen a halált okozó autonóm 
fegyverrendszerek ember általi ellenőrzése, ami az első kategóriába tartozó gyilkos robotok 
(„human off the loop”) alkalmazásának tilalmára utalhat. A további elvek megkövetelik a 
nemzetközi humanitárius jog és az 1949. évi genfi egyezmények teljes és maradéktalan 
érvényesítését, az egyes hagyományos fegyverekről szóló 1980. október 10-i egyezmény 
tiszteletben tartását (melynek célja a „mértéktelen sérülést okozó” fegyverek alkalmazásának 
betiltása vagy korlátozása), valamint a halált okozó autonóm fegyverrendszerek emberi 
külsővel való felruházásának tilalmát.

Az Európai Parlament szerepe az, hogy mindezen munkálatok alapján részt vegyen a vitában, 
továbbá szóvá tegyen olyan kérdéseket is, mint például a 2013. április 2-i 
fegyverkereskedelmi szerződés alkalmazása a halált okozó autonóm fegyverrendszerekre. 
Mindez természetesen a nemzeti szuverenitások szigorú tiszteletben tartása mellett képzelhető 
el, ahogyan ez az e munkadokumentum bevezetőjében említett jelentés hivatalos címéből is 
kitűnik.


