A mesterséges intelligencia szabályozásával kapcsolatos
összehangolt szakpolitikák jelenlegi és jövőbeli kihívásai
című, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának magyar elnöksége
és az Európa Tanács társszervezésében megvalósult

konferencia magyar elnökségi konklúziói

A mesterséges intelligencia (MI) korunk talán legfontosabb áttörést hozó technológiája.
Alkalmazása
nemcsak
a mindennapi
életünket,
munkánkat
vagy társadalmi
érintkezéseinket befolyásolja, hanem általa a világról alkotott képünk is változik.
Az Európa Tanács az emberi jogok védelmének, valamint a demokrácia és a jogállamiság
előmozdításának vezető páneurópai szervezeteként az MI rendszerek tervezésének,
fejlesztésének és alkalmazásukra vonatkozó, más nemzetközi szervezetekkel összehangolt
átfogó szabályozás létrehozásának központi szereplője.
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának magyar elnöksége keretében 2021. október
26-án a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, valamint az
Innovációs és Technológiai Minisztérium az Európa Tanáccsal közösen online formát umú
szakértői konferenciát szervezett az MI szabályozásának kérdéseiről.
A konferencia lehetőséget kínált az érintett felek részvételével zajló, inkluzív párbeszédre
az Európai Unió és annak Alapjogi Ügynöksége, az UNESCO, az OECD, a Világgazdasági
Fórum, a tudományos élet, a magánszektor és a civil társadalom, valamint az Európa
Tanács Mesterséges Intelligencia Ad hoc Bizottságának (CAHAI) képviselőivel.
A különböző szabályozási modellek kérdéseivel foglalkozó eszmecserén elhangzott, hogy
az MI-re vonatkozó jogi keretrendszer kialakítása során elengedhetetlen az eltérő
megközelítések összehangolása. A szakmai párbeszéd továbbá rávilágított a nemzet i
szakpolitikák, valamint az Európa Tanács és az e területen tevékenykedő más
kulcsfontosságú nemzetközi szervezetek munkája között fennálló kapcsolódási pontokra.
A konferencia a szabályozási munka jelenlegi állásának felvázolása mellett tágabb
perspektívába helyezte a napjainkban zajló folyamatokat. Az előadók megvitatták az MI
széles körű használatának várható hosszú távú társadalmi kihatásait, és megragadták az
alkalmat, hogy megvizsgálják az MI fenntartható fejlesztésének lehetőségeit .
A lezajlott eszmecsere alapján a magyar elnökség ezennel:
1. RÖGZÍTI, hogy az MI-n alapuló és MI-vel támogatott technológiákat számos
országban a mindennapi gazdasági és társadalmi folyamatok terén egyre
kiterjedtebben alkalmazzák; éppen ezért ezek a technológiák már jelenleg is

kihatnak az emberi jogok érvényesülésére,
jogállamiság tiszteletben tartására.

a demokrácia

működésére

és a

2. TUDOMÁSUL VESZI az abból eredő kihívásokat, hogy a szóban forgó technológia
fejlődésével a vonatkozó szabályozási munka nehezen tud lépést tartani, ezért
ISMÉTELTEN MEGERŐSÍTI a nemzeti hatóságok és a nemzetközi szervezetek
proaktív szerepének fontosságát.
3. HANGSÚLYOZZA annak fontosságát, hogy az MI rendszerek alkalmazásával
kapcsolatos szabályozási modelleket más érintett nemzetközi szervezetekkel,
valamint a magánszektor, a civil társadalom és a tudományos élet bevonásával
koordináltan kell kidolgozni.
4. HANGSÚLYOZZA, hogy proaktív, összehangolt, az érdekelt felek széles körét érintő
megközelítésre van szükség, mivel egyes szereplőkre aránytalanul nagy hatással
lehetnek mind a túlszabályozás terhei, mind a jogi egyértelműség hiánya okozta
bizonytalanság.
5. MEGÁLLAPÍTJA, hogy az MI szabályozási modellnek közös értékeken kell alapulnia,
adott esetben figyelembe véve az érintett felek sajátos jellemzőit.
6. TÁMOGATJA a CAHAI munkamódszereit, és ÜDVÖZLI annak eddig elért
eredményeit, egyúttal LESZÖGEZI, hogy a CAHAI inkluzív konzultációs és
információs kezdeményezései nagyban hozzájárultak a szabályozási munka
folyamatához.
7. KIEMELI a nemzeti szakpolitikák és az Európa Tanácsban és más, e területen
tevékeny kulcsfontosságú nemzetközi szervezetekben végzett kapcsolódó munka
közötti összefüggéseket.
8. HANGSÚLYOZZA, hogy az MI-vel kapcsolatos szabályok és iránymutatások
kidolgozásához és végrehajtásához az érdekelt felek bevonása nemcsak
nemzetközi, hanem nemzeti és helyi szinten is alapvető fontosságú, továbbá
KIEMELI, hogy az érdekelt felek megfelelő bevonását biztosítani kell az MI
rendszereknek az emberi jogok érvényesülésére, a demokrácia működésére és a
jogállamiság tiszteletben tartására gyakorolt hatásának értékelésekor is.
9. HANGSÚLYOZZA, hogy emberközpontú megközelítésnek kell az MI rendszerek
kidolgozásának és alkalmazásának középpontjában állnia, mivel ez képes megőriz ni
és biztosítani az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság lényegi elemeit a
digitalizált világban.
10. MEGÁLLAPÍTJA, hogy az MI rendszerek által az emberi jogok érvényesülése, a
demokrácia működése és a jogállamiság tiszteletben tartása szempontjából
jelentett kihívások
tekintetében szükség van egy közös, összehangolt
megközelítésre és VALLJA, hogy a nemzetközi jogi keretrendszer létrehozása és
végrehajtása során ezen megközelítést kell alkalmazni.
11. ÖSZTÖNZI valamennyi nemzetközi
munkájuk során tovább erősítsék

szervezetet, hogy az MI-vel kapcsolatos
és mélyítsék az Európa Tanáccsal való

együttműködésüket,
párbeszédet.

és

folytassák
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12. VÁRAKOZÁSSAL TEKINT a CAHAI által megkezdett munka folytatására, amely
mindenekelőtt
–
az
Európa
Tanács
Miniszteri
Bizottságának
CM/Del/Dec(2021)131/2b határozatával összhangban – a horizontális jellegű
kötelező jogi eszközről szóló tárgyalásokra összpontosít, ideértve különösen az
általános közös elveket, valamint az MI rendszerek egyes ágazatokban történő
alkalmazásával kapcsolatos kihívások kezelésére létrejövő további kötelező vagy
nem kötelező erejű jogi eszközöket.

