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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Mesterséges intelligencia a büntetőjogban, és annak a rendőrség és az igazságügyi 
hatóságok általi felhasználása büntetőügyekben
(2020/2016(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, különösen annak 2. és 6. cikkére, 
valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

– tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményre,

– tekintettel az Európa Tanács 108. egyezményére az egyéneknek a személyes adatok 
gépi feldolgozása során való védelméről,

– tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Az 
emberközpontú mesterséges intelligencia iránti bizalom növeléseˮ című, 2019. április 8-
i közleményre1,

– tekintettel a Bizottság „Mesterséges intelligencia – A kiválóság és bizalom európai 
megközelítése” című, 2020. február 19-i fehér könyvére2,

– tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Európai 
adatstratégiaˮ című, 2020. február 19-i közleményre3,

– tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
visszavonásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletre (általános 
adatforgalmi rendelet)4;

– tekintettel a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi 
kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre5,

1 COM(2019)0168.
2 COM(2020)0065.
3 COM(2020)0066.
4 HL L 119., 2016.5.4., 1. o.
5 HL L 119., 2016.5.4., 89. o.
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– tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, 
hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre6,

– tekintettel az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv)7,

– tekintettel a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), 
valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB 
tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i 
(EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletre8,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

- tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Jogi Bizottság 
véleményeire, 

– tekintettel az Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-
0000/2020),

A. mivel általában a digitális technológiák és különösen a mesterséges intelligencia (MI) 
rendkívüli ígéreteket hordoznak magukban; mivel a mesterséges intelligencia a 21. 
század stratégiai technológiáinak egyike, amely jelentős előnyöket teremt a 
hatékonyság, a pontosság és a kényelem terén, és ezáltal pozitív változást hoz az 
európai gazdaságban; mivel a mesterséges intelligenciát nem önmagában vett célnak, 
hanem az embereket szolgáló eszköznek kell tekinteni, amelynek végső célja az emberi 
jólét növelése;

B. mivel a mesterséges intelligencia fejlesztésének tiszteletben kell tartania azokat az 
értékeket, amelyeken az Unió alapul, különösen az emberi méltóságot, a szabadságot, a 
demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot és az emberi jogokat;

C. mivel a megbízható MI-rendszereknek elszámoltathatónak, mindenki számára 
elérhetőnek (ideértve a veszélyeztetett, marginalizálódott népesség figyelembevételét 
is), megkülönböztetésmentesnek, biztonságosnak és átláthatónak kell lenniük, és 
tiszteletben kell tartaniuk az emberi autonómiát és az alapvető jogokat;

D. mivel az Unió a tagállamokkal együtt döntő felelősséggel tartozik annak biztosításáért, 
hogy az igazságszolgáltatás és a jogérvényesítés területén az MI-alkalmazások 
fejlesztését, telepítését és használatát övező szakpolitikai döntéseket átlátható módon 
hozzák meg, tiszteletben tartsák a szükségesség és az arányosság elvét, és garantálják, 
hogy az elfogadott politikák és intézkedések teljes mértékben tiszteletben tartsák az 

6 HL L 295., 2018.11.21., 39. o.
7 HL L 201., 2002.7.31., 37. o.
8 HL L 135., 2016.5.24., 53. o.



PR\1206735HU.docx 5/9 PE652.625v01-00

HU

alapvető jogokat az Unión belül;

E. mivel az MI-alkalmazások nagy lehetőségeket kínálnak a bűnüldözés területén, 
különösen a bűnüldöző hatóságok és az igazságügyi hatóságok munkamódszereinek 
javítása, valamint bizonyos típusú bűncselekmények – különösen a pénzügyi 
bűncselekmények, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása, valamint a 
kiberbűnözés egyes típusai – elleni hatékonyabb küzdelem terén;

F. mivel a büntetőjog területén elengedhetetlen fontosságú, hogy egyértelmű minta 
létezzen az MI-rendszerek lehetséges káros hatásaiért való jogi felelősség 
megállapítására;

G. mivel a bűnüldöző szervek által használt MI-alkalmazások közé tartoznak az olyan 
alkalmazások, mint az arcfelismerő technológiák, az automatizált rendszámfelismerés, a 
beszélő azonosítása, a beszédazonosítás, a szájról olvasási technológiák, a hallás utáni 
megfigyelés (azaz a lövésfelderítő algoritmusok), az azonosított adatbázisok önálló 
kutatása és elemzése, az előrejelzés (előrejelzés és bűnügyi forró nyomos elemzés), a 
viselkedésfigyelő eszközök, a pénzügyi csalás és a terrorizmusfinanszírozás 
azonosítására szolgáló autonóm eszközök, a közösségimédia-figyelés (adatgyűjtés 
adatbányászati kapcsolatokhoz), nemzetközi mobil-előfizetői azonosító (IMSI-)gyűjtő 
rendszerek és automatizált megfigyelési rendszerek különböző észlelési képességekkel 
(mint például szívritmusfigyelés és hőkamerák); mivel a fent említett alkalmazások 
megbízhatósága és pontossága rendkívül eltérő;

H. mivel az MI-eszközöket és -alkalmazásokat az igazságszolgáltatás világszerte 
alkalmazza, többek között büntetéskiszabásra, a visszaesés valószínűségének 
kiszámítására és a próbaidő meghatározására;

I. mivel a mesterséges intelligencia bűnüldözési célú felhasználása számos potenciális 
kockázattal jár, mint például az átláthatatlan döntéshozatal, a megkülönböztetés 
különböző típusai, valamint a magánélet és a személyes adatok védelmét, a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát és az ártatlanság vélelmét érintő 
kockázatok;

J. mivel a bűnüldöző szervek által használt MI-rendszerek szintén ki vannak téve a 
mesterséges intelligencián alapuló támadásoknak; mivel ezekben a helyzetekben az 
ebből eredő kár még jelentősebb lehet, és exponenciálisan nagyobb kárt okozhat mind 
az egyéneknek, mind a csoportoknak;

1. ismételten megjegyzi, hogy mivel a mesterséges intelligencia középpontjában nagy 
mennyiségű adat feldolgozása áll, a magánélet és a személyes adatok védelméhez való 
jog a mesterséges intelligencia valamennyi területére vonatkozik, és hogy teljes 
mértékben tiszteletben kell tartani az adatvédelemre és a magánélet védelmére vonatkozó 
uniós jogi keretet;

2. újólag megerősíti, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos valamennyi 
bűnüldözési és igazságszolgáltatási megoldásnak teljes mértékben tiszteletben kell 
tartania a megkülönböztetésmentesség elvét, a mozgás szabadságát, az ártatlanság 
vélelmét és a védelemhez való jogot, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, 
a gyülekezés és az egyesülés szabadságát, a törvény előtti egyenlőséget, valamint a 
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hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot;

3. e tekintetben úgy véli, hogy a bűnüldöző szervek vagy az igazságszolgáltatás által 
kifejlesztett vagy használt MI-eszközöknek legalább biztonságosnak, védettnek és a 
célnak megfelelőnek kell lenniük, tiszteletben kell tartaniuk a méltányosság, az 
elszámoltathatóság, az átláthatóság és a megmagyarázhatóság elvét, és alkalmazásukat 
szigorú szükségességi és arányossági tesztnek kell alávetni;

4. kiemeli az MI-technológiákkal végzett tömeges megfigyelés megelőzésének és az azt 
eredményező alkalmazások betiltásának fontosságát;

5. hangsúlyozza az MI-alkalmazások és a gépi tanulási eszközök használatából eredő 
lehetséges részrehajlást és megkülönböztetést; megjegyzi, hogy az alapul szolgáló 
adatkészletek részrehajlók lehetnek, különösen akkor, ha múltbeli adatokat használnak, 
amelyeket az algoritmusok fejlesztői tápláltak be, vagy amelyek akkor keletkeznek, 
amikor a rendszereket valós körülmények között alkalmazzák;

6. hangsúlyozza, hogy számos algoritmikusan vezérelt azonosítási technológia aránytalan 
mértékben rosszul azonosítja be a nem fehér embereket, a gyermekeket, az időseket és a 
nőket;

7. rámutat az MI-technológiákat fejlesztők és alkalmazók, valamint a velük együttműködők 
és a tőlük függők közötti erőviszonyokban tapasztalható aszimmetriára;

8. hangsúlyozza, hogy a bűnüldözés terén használt MI-rendszerek biztonsági és védelmi 
szempontjait gondosan meg kell vizsgálni, és azoknak kellően szilárdnak és ellenállónak 
kell lenniük ahhoz, hogy megelőzzék az MI-rendszerek elleni rosszindulatú támadások 
esetlegesen katasztrofális következményeit;

9. úgy véli, hogy egyértelmű és méltányos rendszert kell létrehozni az e fejlett digitális 
technológiák által okozott lehetséges káros következményekkel kapcsolatos jogi 
felelősség megállapítására;

10. hangsúlyozza, hogy az igazságszolgáltatás és a bűnüldözés terén a végső döntést mindig 
olyan embernek kell meghoznia, aki felelősségre vonható a meghozott döntésekért, és a 
rendszernek magában kell foglalnia a jogorvoslat lehetőségét;

11. kéri, hogy az algoritmusok legyenek megmagyarázhatók és átláthatók annak biztosítása 
érdekében, hogy az MI-rendszerek fejlesztése, telepítése és használata az 
igazságszolgáltatás és a bűnüldözés számára megfeleljen az alapvető jogoknak és élvezze 
a polgárok bizalmát, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az MI-algoritmusok 
által generált eredmények érthetővé tehetők legyenek a felhasználók és az e rendszerek 
hatálya alá tartozók számára, továbbá hogy átláthatók legyenek a forrásadatok és az, hogy 
a rendszer hogyan jut egy bizonyos következtetésre;

12. kéri, hogy az MI-rendszerek legyenek nyomon követhetők, ami meghatározza a 
rendszerek képességeit és korlátait, és aminek segítségével nyilván lehet tartani, hogy a 
döntéshez szükséges attribútumok honnan származnak;

13. az MI-rendszereknek a jogérvényesítésben vagy az igazságszolgáltatásban történő 
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bevezetése vagy telepítése előtt az alapvető jogokra vonatkozó kötelező hatásvizsgálatot 
kér az alapvető jogokat érintő esetleges kockázatok felmérése érdekében;

14. a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás által az algoritmikus rendszerek üzembe 
helyezésük utáni tesztelése és értékelése céljából használt valamennyi MI-rendszer 
kötelező időszakos ellenőrzését kéri a nem kívánt és káros hatások felderítése, 
kivizsgálása, diagnosztizálása és orvoslása érdekében;

15. az arcfelismerő rendszerek bűnüldözési célú telepítésének moratóriumára szólít fel 
mindaddig, amíg a technikai standardok nem tekinthetők az alapvető jogoknak teljes 
mértékben megfelelőnek, a belőlük származó eredmények nem 
megkülönböztetésmentesek, és a közvélemény nem bízik meg az ilyen technológiák 
telepítésének szükségességében és arányosságában;

16. fokozott általános átláthatóságot kér a tagállamoktól, valamint az MI-alkalmazások 
Unión belüli használatának átfogó bemutatását, a tagállami bűnüldöző és igazságügyi 
hatóságok, a használt eszközök típusa, azon bűncselekmények típusai, amelyekre 
alkalmazzák azokat, valamint azon vállalatok szerinti bontásban, amelyeknek az 
eszközeit használják;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A mesterséges intelligencia (MI) a 21. század stratégiai technológiáinak egyike, amely jelentős 
előnyöket teremt a hatékonyság, a pontosság és a kényelem terén, és ezáltal pozitívan járul 
hozzá az európai gazdasághoz. Az MI-alkalmazások többek között javították az egészségügyi 
ellátást, növelték a gazdálkodás hatékonyságát, hozzájárultak az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez és az ahhoz való alkalmazkodáshoz, valamint javították a termelés 
hatékonyságát.

A mesterséges intelligencia a jelenlegi Bizottság egyik fő prioritása. Ursula von der Leyen, a 
Bizottság elnöke politikai iránymutatásában bejelentette, hogy összehangolt európai 
megközelítést alkalmaz a mesterséges intelligencia emberi és etikai vonatkozásaival 
kapcsolatban, valamint mérlegeli a nagy adathalmazok innovációra való jobb felhasználását. A 
mesterséges intelligencia uniós szintű kérdésként való támogatását annak átgondolása kísérte, 
hogy miként garantálható az MI-technológiákba vetett bizalom, és hogyan biztosítható, hogy a 
mesterséges intelligencia ne sértse az alapvető uniós jogokat. 

Az Európai Parlament azonban már több évvel azt megelőzően foglalkozott a mesterséges 
intelligenciával, hogy a Bizottság úgy határozott, hogy azt kiemelt prioritássá teszi. A 
Parlament által 2016 óta elfogadott, a nagy adathalmazokról, a robotikáról és a mesterséges 
intelligenciáról szóló több állásfoglalás rámutat, hogy a Parlament nagy jelentőséget tulajdonít 
ennek a témának. Az állásfoglalások megvizsgálták a mesterséges intelligencia különböző 
hatásait, valamint azt, hogy a mesterséges intelligencia hogyan érinti a jólétet, az oktatást, a 
technológiát, a törvényes és alapvető jogokat és általában az ipart. Ezek az állásfoglalások 
hangsúlyozták, hogy az alapvető jogok – nevezetesen az Európai Unió Alapjogi Chartája és az 
uniós adatvédelmi keret – tiszteletben tartásán alapuló „emberközpontú” megközelítést kell 
alkalmazni. 

Mint „az adatokat, algoritmusokat és számítási teljesítményt ötvöző technológiák 
gyűjteménye” „a számítástechnika fejlődése és az adatok növekvő rendelkezésre állása ezért a 
mesterséges intelligencia jelenlegi fellendülésének fő mozgatórugói”1. A mesterséges 
intelligencia középpontjában az a tény áll, hogy nagy mennyiségű, különböző forrásokból 
származó adat – többek között személyes adatok – gyűjtésén, elemzésén és visszatérő 
felhalmozásán alapul, amelyek számítógépes algoritmusokkal és fejlett adatfeldolgozási 
technikákkal történő automatizált feldolgozás tárgyát képezik. Ezek a technikák tárolt és a 
működés során gyűjtött adatokat egyaránt használnak bizonyos korrelációk, tendenciák és 
minták generálására (nagy adathalmazok elemzése). A mesterséges intelligenciához használt 
adatok nemcsak maguktól az egyénektől származnak; az MI-alkalmazások többnyire az ipartól, 
a vállalkozásoktól és a közszférából származó adatokat használják fel, amelyeket különböző 
célokra dolgoznak fel. Még ha az MI-alkalmazások által használt adatok néha nem személyes 
adatok is lehetnek, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tevékenység nagyon gyakran 
személyes adatok feldolgozásával jár, mivel az említett tevékenység gyakran olyan automatizált 
döntésekhez vezet, amelyek közvetlen hatással vannak az egyénekre. A mesterséges 
intelligencia e jellemzői ezért megkövetelik, hogy különös figyelmet fordítsunk ezen a területen 
az adatvédelem és a magánélet védelme alapelveinek tiszteletben tartására. 

1 COM(2020) 65 final. 
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A mesterséges intelligencia a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás területén is nagy 
lehetőségeket kínál, különösen a bűnüldöző hatóságok és az igazságügyi hatóságok 
munkamódszereinek javítása, valamint bizonyos típusú bűncselekmények elleni hatékonyabb 
küzdelem terén, főleg a pénzügyi bűncselekmények, a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása, valamint a kiberbűnözés egyes típusai terén. Ebben az ágazatban az MI-
alkalmazások közé tartoznak többek között az olyan alkalmazások, mint az arcfelismerő 
technológiák, az automatizált rendszámfelismerés, a beszélő azonosítása, a beszédazonosítás, a 
szájról olvasási technológiák, a hallás utáni megfigyelés (azaz a lövésfelderítő algoritmusok), 
az azonosított adatbázisok önálló kutatása és elemzése, az előrejelzés (előrejelzés és bűnügyi 
forró nyomos elemzés), a viselkedésfigyelő eszközök, a pénzügyi csalás és a 
terrorizmusfinanszírozás azonosítására szolgáló autonóm eszközök, a közösségimédia-figyelés 
(adatgyűjtés adatbányászati kapcsolatokhoz), nemzetközi mobil-előfizetői azonosító (IMSI-
)gyűjtő rendszerek és automatizált megfigyelési rendszerek különböző észlelési képességekkel 
(mint például szívritmusfigyelés és hőkamerák). Az igazságszolgáltatásban az MI-eszközök 
felhasználhatók a visszaesés valószínűségének kiszámítására és a próbaidő meghatározására 
vagy a büntetés meghatározására. 

A mesterséges intelligencia előnyei ellenére egyidejűleg számos potenciális kockázattal jár, 
mint például az átláthatatlan döntéshozatal, a megkülönböztetés különböző típusai, a 
magánéletünkbe való behatolás, a személyes adatok védelmét, az emberi méltóságot és a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát érintő kihívások. Ezek a potenciális 
kockázatok súlyosabbak a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás területén, mivel hatással 
lehetnek az ártatlanság vélelmére, az egyén szabadsághoz és biztonsághoz, valamint a hatékony 
jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való alapvető jogaira. 

Ez a jelentés a mesterséges intelligencia büntetőjogban és a rendőri és igazságügyi hatóságok 
által büntetőügyekben való alkalmazásával kapcsolatos kérdések megválaszolására törekszik. 
A mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek és előnyök elismerése mellett felhívja a 
figyelmet az azzal járó jelentős kockázatokra és hatásokra is. 

A jelentés hangsúlyozza, hogy teljes mértékben tiszteletben kell tartani az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában foglalt alapvető jogokat, a magánélet védelmére és az adatvédelemre 
vonatkozó uniós jogszabályokat, nevezetesen az (EU) 2016/680 irányelvet (rendőrségi 
irányelv), valamint hogy a mesterséges intelligencia életciklusa során számos alapelvet 
alkalmazni kell, például az algoritmusok megmagyarázhatóságát és átláthatóságát, a nyomon 
követhetőséget, az MI-rendszerek bevezetését vagy telepítését megelőző kötelező alapjogi 
hatásvizsgálatokat és a kötelező ellenőrzéseket. Mindezen követelmények nemcsak az MI-
rendszerek jogszerűségének biztosításához szükségesek, hanem ahhoz is, hogy az egyének 
megbízzanak e rendszerek bűnüldöző és büntető igazságügyi hatóságok általi alkalmazásában. 

Végül az előadó az arcfelismerő rendszerek bűnüldözési célú telepítésének moratóriumát kéri. 
E technológiák jelenlegi helyzete, valamint az alapvető jogokra gyakorolt jelentős hatásai miatt 
mélyreható és nyílt társadalmi vitára van szükség annak érdekében, hogy megvizsgálhassuk a 
felmerülő különböző kérdéseket és e technológiák alkalmazásának indokoltságát. 


