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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó 
szellemitulajdon-jogokról
(2020/2015(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 4., 16, 
26., 114. és 118. cikkére,

– tekintettel az irodalmi és művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményre, 

– tekintettel a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Szerzői Jogi Szerződésére, 
valamint a szellemi tulajdonra vonatkozó politikákról és a mesterséges intelligenciáról 
szóló összefoglaló dokumentum 2019. december 13-i tervezetére 
(WIPO/IP/AI/2/GE/20/1), 

– tekintettel a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról, valamint a 
96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/790 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az adatbázisok jogi védelméről szóló, 1996. március 11-i 96/9/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre2,

– tekintettel a számítógépes programok jogi védelméről szóló, 2009. április 23-i 
2009/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan 
megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló, 2016. 
június 8-i (EU) 2016/943 európai parlamenti és tanácsi irányelvre4,

– tekintettel a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további 
felhasználásáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1024 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre5,

– tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre6,

– tekintettel a nem személyes adatok Európai Unióban való szabad áramlásának keretéről 

1 HL L 130., 2019.5.17., 92. o.
2 HL L 77., 1996.3.27., 20. o.
3 HL L 111., 2009.5.5., 16. o.
4 HL L 157., 2016.6.15., 1. o.
5 HL L 172., 2019.6.26., 56. o.
6 HL L 119., 2016.5.4., 1. o.
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szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1807 európai parlamenti és tanácsi rendeletre7, 

– tekintettel az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében 
alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló, 2019. június 20-i 
(EU) 2019/1150 európai parlamenti és tanácsi rendeletre8, 

– tekintettel „A mesterséges intelligencia – a kiválóság és a bizalom európai 
megközelítése” című, 2020. február 19-i bizottsági fehér könyvre (COM(2020)0065),

– tekintettel a Bizottság által létrehozott magas szintű szakértői csoport mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos munkájára,

– tekintettel az „Európai adatstratégia” (COM(2020)0066) és „Új európai iparstratégia” 
című bizottsági közleményekre (COM(2020)0102),

– tekintettel az Európai Szabadalmi Hivatalban (ESZH) végzett vizsgálatról szóló, 2019. 
novemberi irányelvekre,

– tekintettel a Közös Kutatóközpont és Technológiai Jövőkutatási Intézete (IPTS) digitális 
gazdaság érdekében készült, „A gazdaságpolitika távlatai az online platformok 
kérdésében” című munkaprogramjára (2016/05)9,

– tekintettel a következő Európai Bizottság számára készített, 2019–2024 közötti időszakra 
vonatkozóm „Ambiciózusabb Unió” című politikai iránymutatásokra, 

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére, 

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményeire,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel a szellemi tulajdonnal kapcsolatos európai jogi keret célja az innováció és a 
kreativitás előmozdításának, valamint az ismeretekhez és az információhoz való 
hozzáférés biztosítása;

B. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 118. cikke előirányozza, hogy az 
uniós jogalkotó intézkedéseket hoz létre a szellemi tulajdonhoz fűződő európai jogok 
létesítése érdekében abból a célból, hogy biztosítsa e jogok egységes védelmét az egész 
Unióban; mivel az egységes piac kedvez az erőteljesebb gazdasági növekedés 
feltételeinek, garantálva az európai polgárok jólétét;

C. mivel a mesterséges intelligencia (MI) közelmúltbeli előrehaladása jelentős technológiai 
fejlődést képvisel, amely távlatokat nyit és kihívásokat generál az európai polgárok, 
vállalkozások és alkotók számára;

D. mivel annak az uniós célkitűzésnek, hogy az Unió az MI-technológiák terén vezető 

7 HL L 303., 2018.11.28., 59. o.
8 HL L 186., 2019.7.11., 57. o.
9 „An Economic Policy Perspective on Online Platforms”.
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hatalommá váljon, garantálnia kell az Unió digitális és ipari szuverenitását;

E. mivel annak érdekében, hogy a technológia a továbbiakban is az embereket és a közjót 
szolgálja, az MI-re vonatkozó megközelítésnek középpontba kell állítania az emberi 
dimenziót;

F. mivel a jogbiztonság hozzájárul a technológiai fejlődéshez, a polgárok új 
technológiákba vetett bizalma pedig alapvető fontosságú az ágazat fejlődéséhez;

G. mivel az MI-technológiák terén az egységes piac széttöredezésének elkerülése 
érdekében az uniós szabályozás a megfelelő szabályozási szint; mivel az uniós 
szabályozási keretben benne rejlik a lehetőség, hogy az MI-technológiák terén 
nemzetközileg is normatív hivatkozássá válhat;

H. mivel az MI-technológiák az Európai Szabadalmi Egyezmény értelmében matematikai 
módszereknek tekintendők;

I. mivel az MI-technológiák számítógépes programok létrehozásán és működtetésén 
alapulnak, amelyeket tehát véd a szerzői jog;

J. mivel az MI-technológiákra – mint számítógépes programokra – nem vonatkozhat 
szabadalmi védelem, kivéve az Európai Szabadalmi Egyezmény 52. cikkének (3) 
bekezdése alapján;

K. mivel az MI fejlődése kérdéseket vet fel magának az innovációnak a védelme, valamint 
az MI-technológiák által előállított adatokra vonatkozó szellemitulajdon-jogokkal 
kapcsolatos aggodalom tekintetében, mely technológiák ipari vagy művészi alkotások is 
lehetnek; mivel az asszisztált alkotás és az MI által létrehozott mű közötti különbséget 
néha nehéz meghatározni;

L. mivel az MI-technológiák szorosan adatfüggőek, és ez a generikus kifejezés eltérő – 
differenciált védelmet és kezelést igénylő – kategóriákat fed le; mivel a bizonyos 
adatokhoz és adatbázisokhoz való szélesebb körű hozzáférés az Európai Unióban döntő 
fontosságú lesz az európai MI fejlődésének támogatása szempontjából;

1. kedvezően fogadja a Bizottság „A mesterséges intelligencia – a kiválóság és a bizalom 
európai megközelítése” című fehér könyvét, illetve az „Európai adatstratégiát”; 
hangsúlyozza, hogy az ezekben felvázolt megfontolások hozzájárulhatnak az emberi 
dimenziót középpontba állító MI lehetőségeinek kibontakoztatásához az Unióban; 
megállapítja ugyanakkor, hogy a szellemitulajdon-jogok védelme az MI-technológiák 
fejlődésével összefüggésben láthatóan nem jelenik meg a Bizottság megfontolásai 
között, e jogok fontossága és az innováció és a kreativitás uniós gazdaságban játszott 
szerepe ellenére sem;

2. hangsúlyozza, hogy az MI-hez kapcsolódó technológiák fejlődése és elterjedése, 
valamint az adat-világgazdaság kibontakozása folytán fontos műszaki, társadalmi, etikai 
és jogi kérdések várnak megoldásra cselekvést igénylő különböző területeken, így a 
szellemitulajdon-jogok területén;

3. hangsúlyozza a szellemitulajdon-jogok védelmének fontosságát az MI-technológiákkal 
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kapcsolatosan, a jogbiztonság kialakítása és az e technológiákba történő beruházások 
ösztönzéséhez szükséges bizalom megteremtése érdekében; véleménye szerint az Unió 
vezető szerepet játszhat az MI-technológiák fejlesztésében, amennyiben kialakít egy 
olyan működőképes szabályozási keretet, amely a technológiai fejlemények és 
határozott közpolitikai elképzelések fényében rendszeres felülvizsgálatra kerül, 
nevezetesen a képzési programok és a kutatást támogató finanszírozás tekintetében;

4. úgy véli továbbá, hogy az Uniónak az MI különböző dimenzióit technológiailag 
semleges és kellőképpen rugalmas nézőpontból kell vizsgálnia ahhoz, hogy az 
illeszkedjék a jövőbeli technológiai változásokhoz;

5. ajánlja az MI-technológiák hatásainak ágazati és  típus szerinti értékelésének előnyben 
részesítését a szellemitulajdon-jogok terén; véleménye szerint egy ilyen 
megközelítésnek figyelembe kell vennie az emberi beavatkozás fokát, a felhasznált 
adatok szerepének fontosságát, továbbá egyéb olyan elemek esetleges súlyát, mint 
például az ágazati gazdasági egyensúlyok;

6. javasolja, hogy az MI-technológiák hatását és következményeit elsősorban is értékeljék 
a jelenlegi szabadalmi jog, a védjegyek és formatervezési minták védelme, a szerzői jog 
és a szomszédos jogok keretein belül, beleértve az adatbázisok és a számítógépes 
programok jogi védelmének, valamint a nem nyilvános tudásanyag és kereskedelmi 
információk („üzleti titkok”) védelmének alkalmazhatóságát törvénytelen 
megszerzésük, felhasználásuk és közzétételük ellenében; leszögezi ezenfelül az 
értékelés szükségességét, amennyiben erősíteni kell a kötelmi jogot és a 
versenyszabályokat annak érdekében, hogy teljesebb jogi keret álljon rendelkezésre az 
MI által érintett gazdasági ágazatok számára;

7. emlékeztet rá, hogy a szabadalmaztathatóság nem vonatkozik a matematikai 
módszerekre, kivéve ha műszaki jellegű találmányokról van szó, amelyek akkor 
szabadalmaztathatók, ha teljesülnek a találmányokkal kapcsolatos ismérvek; emlékeztet 
rá, hogy amennyiben a kérelem vagy műszaki eszközök felhasználásával járó 
módszerre, vagy eszközre vonatkozik, annak tárgya a maga egészében tekintve műszaki 
jellegű, tehát nincs kizárva a szabadalmaztathatóság köréből; ezért megállapítja, hogy az 
MI körébe tartozó innovációk szabadalmaztathatók, amennyiben teljesülnek a 
találmányokra vonatkozó ismérvek;

8. felhívja a figyelmet, hogy a szabadalmi védettség akkor adható meg, ha a találmány 
újszerű és nem magától értetődő, valamint feltalálói tevékenység eredménye; 
megállapítja továbbá, hogy a szabadalmi jog a mögöttes technológia teljes körű leírását 
is megköveteli, ami egyes MI-technológiák vonatkozásában az összefüggés-rendszerek 
összetettsége folytán nehézségeket támaszthat; hangsúlyozza továbbá, hogy a mérnöki 
visszafejtés kivételt jelent az MI-technológiák fejlesztése körében megjelenő 
szellemitulajdon-jogok tekintetében esetlegesen problémát okozó üzleti titok 
vonatkozásában;

9. megjegyzi, hogy a kreatív folyamat önállósodása kérdéseket vet fel a szellemitulajdon-
jogok tulajdonosának kiléte tekintetében; úgy véli erre vonatkozólag, hogy nem lenne 
célszerű az MI-technológiákat jogi személyiséggel felruházni;

10. véleménye szerint meg kell fontolni az MI által előállított műszaki és művészeti 
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alkotások védelmét ezen alkotási forma ösztönzése végett; véleménye szerint egyes, az 
MI által előállított művek  szellemi alkotásoknak tekinthetők, és ennek folytán szerzői 
jogi védelem alá helyezhetők; ajánlja, hogy a jogok tulajdonosa az a személy legyen, 
aki a művet jogszerűen kiadja és közzéteszi, feltéve hogy ezt a felhasználást a 
technológia megalkotója kifejezetten nem tartotta fenn saját magának;

11. érdeklődéssel várja a védjegyekre és formatervezési mintákra vonatkozó jelenlegi 
politika felülvizsgálatát, mivel ezeket az MI-alkalmazások autonóm módon 
létrehozhatják;

12. megállapítja, hogy az MI lehetővé teszi nagy mennyiségű, a művészet állapotára vagy a 
szellemitulajdon-jogok meglétére vonatkozó adat feldolgozását; megjegyzi egyidejűleg, 
hogy az MI-technológia használata nem helyettesítheti az ember általi ellenőrzést a 
szellemitulajdon-jogok odaítélése, valamint a szellemitulajdon-jogok megsértése esetén 
a felelősség meghatározása terén;

13. megállapítja, hogy az adatok MI általi felhasználása tekintetében a szerzői jog által 
védett adatok felhasználását a szöveg- és adatbányászatra vonatkozó azon kivételek 
fényében kell megítélni, amelyeket a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos 
jogokról szóló irányelv tartalmaz; rámutat a deep fakes esetlegesen a szerzői jog által 
védett adatok alapján történő létrehozása folytán előálló kihívásokra a szellemitulajdon-
jogok terén;

14. hangsúlyozza a digitális egységes piacra vonatkozó stratégia maradéktalan 
végrehajtásának fontosságát az adatok elérhetőségének javítása érdekében az Unióban; 
hangsúlyozza e tekintetben, hogy szükség van annak értékelésére, hogy a szellemi 
tulajdonra vonatkozó uniós szabályok képesek-e ellátni az MI fejlesztéséhez szükséges 
adatok védelmét is; véleménye szerint teljes körű információkat kell szolgáltatni a 
szellemi tulajdonként védett adatok felhasználására vonatkozólag, nevezetesen a 
platformok és a vállalkozások közötti kapcsolatok keretében;

15. rámutat, hogy a Bizottság vizsgálja egy jogalkotási fellépés célszerűségét a gazdasági 
szereplők közötti kapcsolatokra hatással bíró kérdésekre, illetve az adatfelhasználás 
érdekére vonatkozóan, és ez kiterjed a szellemitulajdon-jogok keretének értékelésére is, 
beleértve az adatbázisokról szóló irányelv esetleges felülvizsgálatát, valamint – 
általános keretként – az üzleti titkok védelméről szóló irányelv alkalmazásának 
esetleges pontosítását; érdeklődéssel várja a Bizottság által az európai adatstratégia 
kérdésében indított nyilvános konzultáció eredményeit;

16. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak továbbra is a szellemi tulajdon védelmének 
legmagasabb szintjét kell előirányoznia az MI-technológiák európai fejlesztői számára, 
a felhasználók számára pedig a legmagasabb szintű jogbiztonság elérését a nemzetközi 
tárgyalások során, nevezetesen az MI-ről és az adatforradalomról a Szellemi Tulajdon 
Világszervezetében (WIPO) jelenleg folyó megbeszélések tekintetében; 

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A mesterséges intelligencia (MI) egy olyan tudományos kutatási területet jelöl, amelynek 
eredete a XX. század közepére nyúlik vissza. Célkitűzése nagyralátó:
 megérteni annak módját, ahogyan a humán kognitív rendszer működik, és reprodukálni azt 
hasonló döntéshozó folyamatok létrehozása érdekében. Az MI pár éve új korszakba lépett a 
nagy számítási teljesítmény, az adatmennyiségek megsokszorozódása és nagy hatékonyságú 
algoritmusok találkozása révén. 

Ez az új dinamika elősegíti az MI fejlődését és terjedését számos ágazatban. Lehetővé teszi 
például a klinikai minták elemzésének automatizálását vagy a közlekedésirányító lámpák 
pontosabb – emberi beavatkozás nélküli – működtetését a közúti forgalom függvényében. Az 
e technológiában rejlő innovációs lehetőségek tehát igen széles körűek, és az Európai 
Uniónak meg kell alkotnia az európai MI fejlődéséhez és a tét nagyságát tükröző 
közpolitikák kialakításához szükséges operatív jogi keretet, nevezetesen az európai 
polgárok képzése, valamint az alkalmazott és alapkutatások pénzügyi támogatása 
tekintetében. E keretnek szükségszerűen ki kell terjednie a szellemitulajdon-jogok 
átgondolására az innováció és az alkotó tevékenység  ösztönzése és védelme érdekében e 
területen. 

Az MI meghatározásán folyik a vita, de a jogbiztonság ösztönözné az elengedhetetlen 
beruházásokat e területen az Unióban, ezért olyan normatív rugalmasságra kell törekedni, 
amely képes figyelembe venni az MI sokarcúságát és ugyanakkor kiállni az idő (és a 
technológiai előrehaladás) próbáját.

Legelsősorban az MI fejlődésének fényében át kell gondolni a szabadalmi jogot. A 
szabadalom a műszaki találmányok védelmét szolgálja, azaz azon termékekét, amelyek 
újszerű műszaki megoldást jelentenek egy adott műszaki problémára. Ennek megfelelően az 
algoritmusok, a matematikai módszerek és a számítógépes programok önmagukban ugyan 
nem szabadalmaztathatók, de beilleszthetők egy szabadalmaztatható műszaki találmányba. Az 
európai MI elterjedése szempontjából meghatározó, hogy a gazdasági szereplők – különösen 
az európai start-up vállalkozások – tisztában legyenek ezzel a lehetőséggel. 

Az Európai Szabadalmi Hivatal által nyilvántartásba vett, közvetlenül az MI működésére 
vonatkozó találmányok („alapvető” MI-technológiák) terén a szabadalom iránti kérelmek 
száma az évtized folyamán csaknem háromszorosára nőtt: számuk 2010 és 2017 között 396-
ról 1264-re emelkedett. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy mennyiségük bizonyos harmadik 
államokban számszerűen magasabb, és hogy e stratégiai területen erős a nemzetközi verseny. 

A hivatalok egyébként felhasználják az MI-t a technika állapotára vonatkozó kutatás 
megkönnyítése céljából. E tekintetben fontos emlékeztetni arra, hogy a technológia hasznos 
segítő eszköz, de nem helyettesítheti az ember ítélőképességét a jogok odaítélése terén. A 
szabadalmakat illetően azt is hangsúlyozni szükséges, hogy bizonyos MI-technológiák döntési 
eljárásainak összetettsége megnehezítheti annak eldöntését, hogy e találmányok megfelelnek-
e a meglevő szabályozásoknak. 

Az alkalmazás terén bizonyos döntéshozatali folyamatok fokozódó önállósodása műszaki 
vagy művészeti alkotások létrejöttét eredményezheti. E változások fényében a  
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szellemitulajdon-jogok együttesének értékelését a prioritások egyikének kell tekinteni az 
uniós jog érintett ágában, a kreativitás és az innováció kiteljesedését ösztönző és az 
alkotókat jutalmazó környezet kialakításának szolgálatában. Az emberi beavatkozás szerepe 
továbbra is alapvető az MI-t alkalmazó rendszerek programozásában, a betáplált adatok 
kiválasztásában és a kapott eredmények pontosításában. Az „erős”, azaz öntudattal rendelkező 
MI perspektívája ugyanis nagymértékben a jövő kérdése. 

A szerzői jogokat illetően az eredetiség mint feltétel – amely a műre rányomja alkotója 
személyiségének jegyét – akadályként jelentkezhet az MI által előállított alkotások védelme 
szempontjából. Ugyanakkor ez a feltétel a jelek szerint a viszonylagos újszerűség objektív 
felfogása felé alakul át, amely különbséget tud tenni a már létrehozott művek és a védett mű 
között. Az MI által generált alkotófolyamat és a „hagyományos” alkotás közös tárgya 
továbbra is a kulturális örökség gazdagodását jelenti, még ha az alkotás maga eltérő aktusban 
valósul is meg. Miközben szaporodnak az MI által létrehozott művészeti alkotások – 
példaként említsük meg „A következő Rembrandt” című képet1, amely a festő e célból 
digitalizált 346 festményének MI általi feldolgozásából született meg –, felmerül a kérdés, 
hogy elfogadjuk-e az MI által létrehozott művet műalkotásnak, inkább a kreatív eredmény, 
semmint az alkotás folyamata alapján. Hozzá kell tenni azt is, hogy az MI által létrehozott 
művek védettségének hiánya folytán a művek előadói jogok híján maradnak, ugyanis a 
szomszédos jogok jelentette védettség feltételezi az előadott műre vonatkozó szerzői jog létét. 

Ennek megfelelően javasoljuk annak megfontolását, hogy ilyen módon alkotott „mű” 
esetében a szerzői jogok célszerűen a művet jogszerűen kiadó és közzé tevő természetes 
személyt illessék meg, amennyiben a mögöttes technológiák megalkotója vagy megalkotói 
nem emeltek kifogást eme felhasználás ellen. Ez a megfontolás ugyanabba az eljárásba 
illeszkedne, mint az „adatművek” védelmére vonatkozó európai rendszer; az utóbbiak 
felhasználhatók az MI-technológiák másodlagos műveket eredményező begyakorlását 
szolgáló adatok alapján, kereskedelmi célból is, feltéve hogy ezt a felhasználást 
jogtulajdonosaik kifejezetten nem tartották fenn saját maguk számára. 

Végül, tekintettel az adatok és kiválasztásuk alapvető szerepére az MI-technológiák 
fejlesztésében, kérdések vetődnek fel ezen adatok hozzáférhetőségére vonatkozóan, 
különösen ami az adatoktól való függést, a lock-in hatást, bizonyos vállalatok erőfölényét és 
általában véve az elégtelen adatáramlást illeti. Elő kell tehát segíteni az Európai Unióban 
létrehozott adatok megosztását a mesterséges intelligenciát érintő innovációk ösztönzése 
érdekében. Rövid távon ez az erőfeszítés megnyilvánulhat például a nyílt hozzáférésű 
adatokról szóló irányelv átültetésében és a licenciaszerződések igénybevételének 
népszerűsítésében, az ipari adatok megosztása ösztönzésének jegyében. Középtávon a 
Bizottság a közös európai adatterek irányítására vonatkozó általános jogi keretről szóló 
jövőbeli javaslata mérföldkőnek tekinthető, különösen az érzékeny – például egészségügyi – 
adatbázisokhoz való hozzáférés tekintetében. 

1 https://www.nextrembrandt.com/
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