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PROLEGOMENA

1. Az első jogokat az 1215-ös Magna 
Carta Libertatum biztosította, amely 
Anglia modern alkotmányának alap-
ja.1 Ebből nőtt ki később az 1628-ban 
elfogadott Petition of Right és az 1679-
ben elfogadott Lex Habeas Corpus. Ezt 
követte az 1789-ben elfogadott Bill of 
Rights, az 1789-ben elfogadott Embe-
ri és Polgári Jogok Nyilatkozata, illet-
ve az 1948-ban elfogadott Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozata, vala-
mint az 1966-ban elfogadott Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezség-
okmánya. Két tanulságot vonhatunk le 
ezekből a törvényekből és nemzetkö-
zi szerződésekből. Először is, hogy az 
emberek polgári és politikai jogait már 
nem tudja egyetlen állam fenntarta-
ni, hacsak az államok és a nemzetkö-
zi szervezetek nem egyesítik erőiket, és 
ez a megállapítás a mesterséges intelli-
gencia korában is érvényes.2 Másodszor 
azt, hogy az emberiség által a történe-
lem során sikeresen létrehozott tenger-
nyi törvény nem a mesterséges intelli-

1 Mezey Barna – Szente Zoltán: Európai alkot-
mány- és parlamentarizmus történet (Buda-
pest: Osiris 2003) 82.

2 Masenkó-Mavi Viktor: „Szolidaritási jogok, 
avagy az emberi jogok harmadik nemzedéke” 
Állam- és Jogtudomány 1988/1–2. 151–173.

gencia korára van szabva. Ezért küzdünk 
a mesterséges intelligencia technológi-
ák által radikálisan átalakított informa-
tika területén a filozófiai és jogi keretek 
kidolgozásával, ezért kardinális kérdés, 
hogy a döntéshozók képesek lesznek-e 
a demokrácia alapjainak újragondolásá-
ra, és magának a demokráciának az újra-
gondolására a mesterséges intelligenci-
át alkalmazó technológiák által formált 
világ kontextusában, a status quo drasz-
tikus megváltozásával szemben. Ennek 
szükségességét hangsúlyozza egy uniós 
felmérés, amely szerint az európai pol-
gárok 33 százaléka inkább a mestersé-
ges intelligencia kezébe adná országa 
kormányzását és ezáltal sorsát is.3

Az általános egyetemes vagy regioná-
lis emberi jogi egyezmények, mint pél-
dául az Emberi Jogok Európai Egyez-
ménye, az Európai Szociális Charta, az 
Emberi Jogok Nemzetközi Törvényköny-
ve,4 de az Európai Unió Alapjogi Char-
tája is olyan szabályokat tartalmaznak, 
amelyek az élet minden területére vonat-
koznak, offline és online, függetlenül a 

3 European Tech Insights 2019 – Mapping 
European Attitudes to Technological Change 
and its Governance. IE Center for the Gover-
nance of Change, 2019.

4 OHCHR. Fact Sheet No.2 (Rev.1), The Inter-
national Bill of Human Rights, https://www.
ohchr.org/documents/publications/fact-
sheet2rev.1en.pdf.
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„Telhetetlen kíváncsiságunk és az ismert világ határainak feszegetése iránti vágyunk két-
élű kard, amely biztosította az emberiség dominanciáját, de végül a vesztünket is okozhat-
ja.” (75. o.)
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technológiától (technológiasemleges-
ség), éppen ezért a mesterséges intelli-
genciát alkalmazó rendszereket is érin-
tik. Felmerül azonban a kérdés, hogy 
ezek a dokumentumok megfelelő választ 
tudnak-e adni az AI-rendszerek által 
generált kihívásokra. Az emberi jogok, 
a demokrácia és a jogállamiság védelme 
szempontjából lényeges elvek – mint pél-
dául a megfelelő emberi kapcsolat és fel-
ügyelet, a technikai megbízhatóság, az 
átláthatóság és az elszámoltathatóság 
szükségessége – jelenleg nem garantál-
tak jogilag. Ezért olyan kollektív, függet-
len, felhatalmazással rendelkező struk-
túrára van szükség, amely integrálja az 
összes pozitív érdeket és értéket, és nem 
akadályozza az innovációt és a techno-
lógia fejlődését. A Mesterséges Intelli-
genciával Foglalkozó Ad Hoc Bizottság 
(CAHAI) szakpolitikai fejlesztési cso-
portja például megvalósíthatósági tanul-
mányában megállapította, hogy jelen-
leg nincs olyan nemzetközi jogi eszköz, 
amely megfelelően kezelné a mestersé-
ges intelligencia kihívásait.5 A jelenlegi 
zűrzavar és bizonytalanság nemcsak alá-
ássa az általánosan elfogadott alapvető 
értékeinket, polgári és politikai jogainkat, 
hanem jelentősen akadályozza az inno-
vációt, valamint a kísérletezés és a kuta-
tás hatékonyságát is. 

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA 
KORA

2. Objektivitás és szubjektivitás; ana-
lízis és szintézis; elemző szigorúság és 

5 Council of Europe Ad Hoc Committee on 
Artificial Intelligence (CAHAI): Feasibility 
Study, Strasbourg, 17 December 2020, 176–
179., https://rm.coe.int/cahai-2020-23- 
final-eng-feasibility-study-/1680a0c6da.

humoros megközelítés. Elsőként talán 
ezek voltak azok a fogalmak, amelyek 
eszembe jutottak a fenti kötet elolva-
sását követően. Ugyan a címben rejlő 
izgalmas témakör már nem ismeretlen 
előttünk, mégis olyan ismeretanyagra 
tehet szert az olvasó – legyen az hall-
gató, kutató vagy bárki, aki hétközna-
pi emberként szeretne lépést tartani 
a modern világgal –, mely hiánypót-
ló. Steve Hoffman: Az öt erő, ami meg-
változtat mindent című monográfiá-
ja olyan korszakba invitálja az olvasót, 
ahol a technológia átalakítja a világot, 
és az élet minden területére hat, sőt, job-
ban befolyásolja életünket, mint azelőtt 
bármi. A kedves olvasó olyan kérdések-
ben mélyülhet el, mint például: Hogyan 
fogunk alkalmazkodni egy olyan világ-
hoz, amelyben intelligens eszközök mil-
liárdjai figyelik, elemzik és reagálnak 
minden lépésünkre? Milyen érzés lenne, 
ha az agyunkat közvetlenül az internet-
hez csatlakoztatnánk, és kölcsönhatásba 
lépnénk egymással? Szükségünk van-e 
arra, hogy módosítva az élet genetikai 
kódját új növényeket, rákgyógyító sze-
reket és DNS-szerkesztett babákat hoz-
zunk létre? Mit jelent, ha egyesülünk 
a gépeinkkel, és létrehozzuk a kibor-
gok osztályát? Mi történik, ha a mes-
terséges intelligencia eléri vagy meg-
haladja az emberi intelligencia szintjét? 
A könyv végéhez érkezve, inter alia, a 
szerző megvilágítja az e nehéz kérdések 
mögött húzódó tudományos felfedezése-
ket, kutatásokat, valamint a folyamatban 
lévő konkrét változásokat.

Steve Hoffman, vagy ahogy a Szilí-
cium-völgyben nevezik, Hoff Kapitány 
a Founders Space kapitánya és vezér-
igazgatója, amely a világ egyik vezető 
startup-gyorsítója. Emellett kockázati 
befektető, vállalkozó és számos díjnyer-
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tes könyv szerzője, mint például a Make 
Elephants Fly, Surviving a Startup vagy 
éppen a The Five Forces That Chan-
ge Everything. Hoffman volt továbbá a 
Producers Guild szilícium-völgyi főosz-
tályának alapítója és elnöke, az Új Média 
Tanács kormányzótanácsának, valamint 
a Televízióakadémia Interaktív Média 
Csoportjának alapító tagja. Hollywood-
ban Hoffman tévéfejlesztési vezetőként 
dolgozott az MGM által felvásárolt Fries 
Entertainment-nél, amely több mint száz 
tévéműsor készítéséről ismert. Az inter-
aktív televíziózás úttörőjévé vált a koc-
kázati finanszírozású Spidardance star-
tupjával, amely interaktív tévéműsorokat 
készített az NBC, MTV, Turner, Warner 
Brothers, History Channel, Game Show 
Network és más társaságokkal. A Szilí-
cium-völgyben Hoffman további két vál-
lalkozással támogatott startupot alapí-
tott játékok és szórakoztatás területén, 
és az Infospace Mobile Studio Head-je-
ként dolgozott olyan ismert mobiljáté-
kokkal, mint a Tetris, Wheel of Fortune, 
Tomb Raider, Thief, Hitman, Skee-Ball 
és az X-Files. Hoffman ezután elindí-
totta a Founders Space-t, amelynek fel-
adata a vállalkozók oktatása, és amely a 
világ egyik legjobb startup-gyorsítójává 
vált. Hoffman több száz startup-alapítót 
és vállalati vezetőt képzett ki az inno-
váció művészetére, és tanácsokkal lát-
ta el a világ legnagyobb vállalatait, köz-
tük a Qualcomm, Huawei, Bosch, Intel, 
Disney, Warner Brothers, NBC, Gulf Oil, 
Siemens és a Viacom céget. Hoffman a 
Kaliforniai Egyetem számítástechnikai 
szakán BS (Bachelor of Science), a Dél-
Kaliforniai Egyetem mozitelevízió sza-
kán pedig MFA (Master of Fine Arts) 
diplomát szerzett. Jelenleg San Francis-
cóban él, de ideje nagy részét a levegő-
ben tölti, induló vállalkozásokat, befek-

tetőket és innovátorokat látogat a világ 
minden táján.

3. A szerző a könyvet szerkezetileg öt 
nagy fejezetre és további alfejezetekre 
bontotta. Az első fejezet a tömeges ösz-
szekapcsolódás, vagyis az az erő, amely 
arra készteti az embereket, hogy gépe-
inket és agyunkat összekapcsolt, intel-
ligens, digitális hálózatokba kapcsolják. 
Ez az erő gyökeresen át fogja alakítani 
életünket és munkánkat, az anyagi és a 
virtuális világot egy új, alternatív való-
sággá olvasztva össze. A fejezet további 
érdekessége, hogy a szerző nem csupán 
teoretikus fejtegetések szintjén, de empi-
rikus síkon is részese lehetett az agy és a 
hozzá kapcsolódó konnektivitás megva-
lósulásának. Az innováció robbanássze-
rű fejlődésének conditio sine qua non-ja 
a kommunikációs forradalom, azonban 
a kommunikációs infrastruktúra kor-
szerűsítése önmagában nem elegen-
dő, hiszen a technológiák sem homogé-
nek, nem elszigetelten léteznek. Ahogy 
a szerző fogalmaz, „ökoszisztéma nélkül 
a valaha kitalált legfejlettebb technoló-
gia is csupán egy akadémiai kísérlet.” 
(9. o.) Hiába létezett tehát több tucat 
online videószolgáltatás, a YouTube és 
a Netflix is csupán a szélessávú internet 
megjelenésével indulhattak be, a töme-
ges összeköttetés fejlődése nélkül tehát 
nagy valószínűséggel nem is léteznének. 
A szerző hipotézise, hogy az összekap-
csolhatóság terén a jövőben számolni 
lehet további, nagy ívű fejlődéssel azál-
tal, hogy egy nagy sávszélességű kap-
csolatot leszünk képesek kialakítani az 
agyunk és az internet között. (9. o.) 

A  kapcsolat közvetlen eredménye 
lehet, hogy gondolatainkat közvetlenül 
digitális parancsokká alakítjuk, miköz-
ben agyunk egyidejűleg hatalmas meny-
nyiségű felhőalapú információhoz és fel-
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dolgozási teljesítményhez férhet hozzá. 
Ha pedig az agy-számítógép interfésze-
ket (BCI) más technológiákkal, például 
virtuális és kiterjesztett valóságú eszkö-
zökkel kombináljuk, akkor az új innová-
ciók robbanásszerű fejlődésnek indulnak. 
A fejezet végéhez érve az olvasó megis-
merheti, inter alia, a legfejlettebb agy-
számítógép interfészek, neurális proté-
zisek és kognitív platformok mögött álló 
embereket és kutatásokat, továbbá az 
álomrögzítés és a mesterséges érzék-
szervi érzékelés terén elért áttöréseket 
is. Ahogy az agyunk összekapcsolódik 
egy tömegesen párhuzamos, viselhető 
számítógépes hálózattal, társadalmunk 
szociális szerkezete az affektív számítás-
technika-egészségügy, valamint a digi-
tális és a fizikai világgal való kommu-
nikáció és interakció új módszerei felé 
mozdul el. „Nem bánná, ha valaki fel-
feszítené a koponyáját, és behelyezne 
néhány érzékelőt? Ez a technológia az 
utunkba kerül, akár tetszik, akár nem.” 
(12. o.)

4. A második fejezet a biokonvergen-
ciárról szól, azaz arról az erőről, amely 
arra készteti az embereket, hogy egye-
sítsék a biológiát a technológiával, lehe-
tővé téve számunkra az élet építőkövei-
nek dekódolását, teljesen új növény- és 
állatfajok létrehozását, a betegségek 
legyőzését és az emberi képességek 
fokozását. Ma már nem számít nóvum-
nak kártevőknek ellenálló növénye-
ket, gyorsabban növő halakat létrehoz-
ni, intelligens drogokkal teljesítményt 
növelni, gyógyíthatatlan betegségeket 
megszüntetni, mikrochipeket ültetni test-
részeinkbe, vagy éppen a kriogén léte-
sítményekkel embereket lefagyasztani, 
hogy később visszahívják őket az életbe. 
Mindez azt is jelenti, hogy a testünk ter-
mészetes korlátai többé nem jelentenek 

megváltoztathatatlan korlátokat. Kép-
zeljük csak el, ha olyan izmaink lehet-
nének, mint Arnold Schwarzeneggernek, 
megváltoztathatnánk a bőrünk színét, 
vagy meggyógyíthatnánk egy betegsé-
get, és ehhez csak annyit kellene ten-
nünk, hogy befecskendezzük magunk-
ba a DNS-t. Vagy ha mindezt otthon is 
megtehetnénk egy online megvásárol-
ható génszerkesztő készlettel. Figye-
lem, a biohackerek már próbálkoznak 
ezzel! A szerző az imént felsorolt új vív-
mányokra tekintettel a következő kér-
désekre keresi a választ: Etikus-e egy 
magzat genetikai módosítása a halálos 
betegségek megelőzése érdekében? Mi a 
helyzet, ha a génszerkesztési technológi-
át arra használjuk, hogy zseniális IQ-val 
és filmsztárkinézettel rendelkező dizájn-
babákat hozzunk létre? Létre kellene-e 
hozni emberi DNS-t tartalmazó transz-
genikus sertéseket, hogy szervdonor-
ként szolgálhassanak? Hol húzzuk meg 
a határt, amikor Istent játszunk a termé-
szettel? „Mindannyiunkon múlik, hogy 
eldöntsük, milyen szerepet játsszon 
a technológia, és milyen utat válasz-
szunk, amikor ezen a még feltérképe-
zetlen területen járunk.” (31. o.)

5. Az emberi terjeszkedés mint harma-
dik erő a szerző álláspontja szerint arra 
készteti az embereket, hogy az ismert 
világegyetemünk peremére hatoljanak, 
ami tovább fog minket hajtani a kvan-
tumvilágba és mélyebbre a világűr-
ben, hogy kihasználjuk a bennük rejlő 
hatalmas lehetőségeket. (66. o.) Lassan 
ötvenhárom éve, hogy az Apollo–11 elő-
ször vitt embereket a Holdra, mely ered-
ményt azóta sem sikerült túlszárnyalni. 
Mára már több elismert kutató, mérnök 
és üzletember is osztja a szerző terjesz-
kedő vízióját. Jeff Bezos, az Amazon ala-
pítója olyan jövőt vázolt föl, amelyben 
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ezermilliárd ember él majd óriási űrko-
lóniákon, a Holdat és az aszteroidákat 
bányásszák majd nyersanyagokért, és az 
űrben gyártanak dolgokat, amiket aztán 
visszaküldenek a „lakóövezetként” meg-
tartott Földre. Elon Musk mindeközben 
arról beszél, hogy éveken belül koloni-
zálni kell a Marsot, Richard Branson 
rakétás cége pedig azt tervezi, hogy 
nemsokára a világűrbe lövi a történelem 
első asztroturistáit. A könyv e fejezete, 
inter alia, körüljárja a Hold és a Mars 
gyarmatosításának lehetőségeit, vizs-
gálja a nanotechnológia és a kvantum-
fizika szubatomi univerzumának lehe-
tőségeit, új anyagok létrejöttét továbbá 
górcső alá veszi mindezek etikai aspek-
tusait. „Nem számít, mi történik, az 
emberi terjeszkedést nem lehet megál-
lítani. Ez a civilizációnk fejlődését moz-
gató öt alapvető erő egyike.” (88. o.)

6. A negyedik erő – amely az embe-
reket arra készteti, hogy algoritmiku-
san automatizálják az élet irányításá-
nak, növekedésének és fenntartásának 
minden alapvető folyamatát, felgyorsítja 
az innovációt, jólétet teremt, és megsza-
badít minket a munka szükségességétől 
– nem más, mint a mély automatizálás. 
Ez a fejezet kiemeli többek között a leg-
fontosabb fejlesztéseket az automati-
zálás területén, mint például a mester-
séges szűk értelem (artificial narrow 
intelligence) és a robotika, valamint az 
új típusú érzékelők, számítógépes háló-
zatok és a dolgok internete (Internet of 
Things) terén elért fejlődéseket. Arány-
talanul több időt szentel a szerző a leg-
meghatározóbb diszruptív technológiai 
megoldásokra a könyv jelen fejezeté-
ben, mint az automatizáció, a gépi tanu-
lás és a mesterséges intelligencia, mivel 
jelentősen befolyásolhatják a munkaerő-
piacot. Mohammed bin Salman, Szaúd-

Arábia koronahercege például félbil-
lió dollárt tesz fel arra, hogy innovációs 
központként túlszárnyalja a Szilícium-
völgyet. A tervben szerepelnek repü-
lő taxik, robot szobalányok, high-tech 
kórházak, Michelin-csillagos éttermek, 
egy Jurassic Park stílusú robothüllők-
ből álló sziget, sötétben világító homo-
kos strandok, sportarénák, ahol robotok 
küzdenek egymással, arcfelismerő rend-
szer minden egyes polgár nyomon köve-
tésére, felhővető rendszer az esőzéshez 
és még egy szintetikus második hold is, 
amely éjszaka a város fölé emelkedne. 
A rendőrség automatizálódása felé jelen-
tős lépés a PredPol vállalat technológi-
ája, amelyet az Egyesült Államok több 
mint negyven bűnüldöző szerve használ, 
mivel mesterséges intelligenciája képes 
megjósolni, hogy egy városban hol és 
mikor fordulnak elő nagy valószínűség-
gel bizonyos bűncselekmények. Továb-
bi példa lehet még Észtország, ahol még 
egy mesterséges intelligenciával rendel-
kező bírót is bevezetettek, aki a kisebb 
jogi szerződésekkel kapcsolatos vitákat 
rendezi.

Ahogy azt a szerző is kiemeli, e ponton 
olyan algoritmusokról beszélünk, ame-
lyek „képesek egyértelműen meghatáro-
zott feladatok elvégzésére, például egy 
robotporszívó vezetésére a házban, az 
angol nyelv szuahélire fordítására vagy 
egy kutya felismerésére egy fényképen.” 
(89. o.) Felmerül azonban a kérdés, 
hogy vajon képesek leszünk-e megtar-
tani a magánéletünk és az életünk felet-
ti kontrollt, hiszen az algoritmusok már 
napjainkban is rengeteg adatot gyűjte-
nek és tárolnak a vásárlási szokásaink-
tól kezdve a romantikus partnereinkig. 
A Facebook például kísérletet végzett, 
amelyben megkérdezte a felhasználó-
kat, hogy milyen cikkekre, videókra és 
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hirdetésekre kattintanának a jövőben, 
illetve megkérte gépi tanuló algoritmu-
sát, hogy jósolja meg a felhasználók 
jövőbeli viselkedését. Arra, hogy kinek 
volt igaza, a könyv negyedik fejezete ad 
választ a kedves olvasó számára, vala-
mint górcső alá kerül azon problémafel-
vetés is, hogy vajon nem fogunk-e túlsá-
gosan a gépekre hagyatkozni, és vajon 
elveszítjük-e emberségünk egy lénye-
ges elemét? „Az AI elkerülése egysze-
rűen nem lesz életképes opció a legtöbb 
ember számára. Ahogyan a vállalkozá-
soknak is el kell fogadniuk a mestersé-
ges intelligencia által vezérelt automa-
tizálást, különben a kihalás fenyegeti 
őket, úgy mi is vagy használni fogjuk a 
mesterséges intelligenciát, vagy lema-
radunk.” (102. o.)

7. Az ötödik erő az intelligenciarobba-
nás. Ez az erő, amely az emberi képes-
ségeket messze meghaladó szuperin-
telligencia új formáinak kifejlesztésére 
ösztönöz bennünket, olyan érző gépe-
ket fog létrehozni, amelyek működtetik 
gazdaságainkat, és összeolvadnak tuda-
tunkkal. Az utolsó fejezet nagy ugrást 
tesz a jövőben, ahol a gépek öntudat-
ra ébrednek. Esetleg intelligenciájuk 
meg is előzi az emberekét? Megtörtén-
het vajon, hogy egy ember beleszeressen 
egy humanoid robotba? Lehet-e majd 
kölcsönös a vonzalom? Mitévők legyünk, 
ha a gépek egyetemes jogairól lesz szó? 
Szabadítsuk fel őket? A kedves olvasó 
bizonyára ezen a ponton azt gondolhat-
ja, hogy mindez vízió, és egyébként is, 
ha egyszer el is érünk fejlődésünk e sza-
kaszához, az a mi életünkre már kevésbé 
lesz befolyással, hiszen olyan távolinak 
tűnik. Nos, ahogy azt a szerző is kiemeli, 
az Európai Unió már korábban javasol-
ta, hogy az önképző robotok perelhesse-
nek és perelhetők legyenek, és olyan jogi 

státusszal rendelkezzenek, mint egy vál-
lalat.6 (133. o.) Az elképzelés támogatói 
működőképes jogi struktúrát szeretné-
nek létrehozni, mivel ezek az entitások 
egyre intelligensebbek és egyre jobban 
integrálódnak a társadalomba. De isme-
retes az Európai Unió 1,3 milliárd dollá-
ros támogatásával és 130 kutatóintézet 
részvételével zajló emberi agyi projekt 
is, melynek célja egy olyan szuperszá-
mítógépes szimuláció létrehozása, amely 
magában foglal mindent, amit jelenleg az 
emberi agy működéséről tudunk. Martine 
Rothblatt, a United Therapeutics vezér-
igazgatója és a Sirius XM alapítója sze-
rint „az elme átvétele és szoftverre való 
áthelyezése összhangban van a fiziká-
val, és ez olyasmi, ami szerintem még 
ebben az évszázadban meg fog valósul-
ni.” (154. o.)

Közelegne tehát a szuperintelligen-
cia? Vajon mi lesz a robotok személyisé-
gi joggal való felruházásával? Egy kísér-
letben Kevin Warwick vagy másnéven 
Captain Cyborg patkányembrió sejtjei-
ből növesztett miniatűr agyat, és elekt-

6 Az Európai Parlament, a Bizottságnak szóló 
ajánlásokkal a robotikára vonatkozó polgári 
jogi szabályokról szóló állásfoglalás (2017. feb-
ruár 16.) 59. (f) pontjában felszólítja a Bizott-
ságot, hogy jövőbeni jogi aktusának hatás-
vizsgálata keretében tárja fel, elemezze és 
vizsgálja meg az összes lehetséges jogi megol-
dás vonzatát, mint például a robotok külön spe-
cifikus jogalanyiságának létrehozatalát „hosszú 
távon, oly módon, hogy legalább a legkifino-
multabb autonóm robotokat sajátos jogokkal és 
kötelezettségekkel – többek között az általuk 
esetlegesen okozott kár jóvátételére vonatko-
zó kötelezettségekkel – rendelkező elektroni-
kus személynek lehessen minősíteni, lehető-
leg az elektronikus személyiséget azokban az 
esetekben alkalmazva, amikor a robotok önál-
ló döntéseket hoznak, vagy más módon, önál-
lóan kerülnek kölcsönös kapcsolatba harmadik 
felekkel”., https://www.europarl.europa.eu/
doceo/document/TA-8-2017-0051_HU.html.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_EN.html
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ródákkal kialakított kommunikációs csa-
tornák segítségével beültette egy robot 
belsejébe. Meglepő módon az agy képes 
volt irányítani a robot kerekeit, és még 
azt is, hogy elkerülje a tárgyakba ütkö-
zést. Vajon mi történik, ha legközelebb 
a kutatók egy majdnem emberi méretű 
aggyal próbálják meg ugyanezt? Vagy 
esetleg az emberi agytól is kiterjedtebb, 
laboratóriumban növesztett aggyal pró-
bálkoznak? Kérdések, amelyek által egy 
olyan jövőbe ugrunk a könyv végéhez 
érkezve, ahol a gépek képesek úgy gon-
dolkodni és viselkedni, mint az emberek. 
Végül egy olyan mesterséges tudat lét-
rehozásának következményeit vizsgálja 
meg a szerző, amely nemcsak exponen-
ciálisan okosabb nálunk, de saját aka-
rattal és vágyakkal is rendelkezik. „Bár-
hogy is alakuljon, az, hogy érző gépek 
velünk éljenek és dolgozzanak, törvé-
nyeink átírását és társadalmaink átala-
kítását fogja jelenteni.” (134. o.)

KONKLÚZIÓ

Összességképpen elmondható, hogy a 
könyv rendkívül olvasmányos a szer-
ző stílusának köszönhetően. Már-már 
annyira, hogy teljesen beszippantja 
az olvasót. Steven S. Hoffman túllép a 
jelenkori racionalitás keretein, az pedig, 
hogy hová jutunk a jövőben, legfőkép-
pen rajtunk és a most meghozott dönté-
seinken múlik – állapítja meg. (167. o.) 
Tény azonban, hogy hosszú távon, de 
facto lehetetlen a technológia fejlődé-
sének gátat szabni, többek között azért 
is, mivel mögötte folyamatosan új tár-
sadalmi változások és igények húzód-
nak meg, mint például a hatékonyság, 
eredményesség, gazdasági és fogyasz-
tói szükségletek. Éppen ezért kiváltképp 

nélkülözhetetlen, hogy a jog eszközeivel 
élve biztosíthatóvá váljék a technológia 
fejlődése, hogy az, ab ovo ne fenyeges-
se, hanem (ki)szolgálja az embert. „Mit 
tehetünk tehát?” – teszi fel a szerző a 
kérdést. „A kormányoknak be kellene 
tiltaniuk vagy korlátozniuk a mestersé-
ges intelligencia fejlesztését, amíg nem 
lesz idő kitalálni, hogyan lehet megfé-
kezni?” (152. o.)

Tekintettel arra, hogy a mestersé-
ges intelligencia technológiája milyen 
gyors ütemben fejlődik, olyan technikai 
keretrendszer kidolgozására van szük-
ség, amely magában foglalja a rend-
szer működésének és egymásra hatásá-
nak technikai modelljeit, valamint egy 
független hatóságon keresztüli ellen-
őrzi és biztosítja az algoritmikus folya-
matok elszámoltathatóságát. Célszerű 
azonban elkerülni a technológiaspecifi-
kus meghatározásokat, hogy a szabályok 
merevsége ne akadályozza az innováci-
ót és a technológia fejlődését. Itt érde-
mes megjegyezni, hogy a jogi keretek-
kel foglalkozó csoport már egy jövőbeli 
jogi keretrendszer elemeinek kidolgo-
zásán dolgozik, elsősorban egy jogi-
lag kötelező érvényű horizontális doku-
mentum elemeire összpontosítva, míg a 
gyakorlati adatokkal foglalkozó csoport 
(PDG)7 olyan ajánlások kidolgozását 
kezdte meg, amelyek a lehetséges jövő-
beli téma- vagy ágazatspecifikus, nem 
kötelező erejű jogi dokumentumok alap-
ját képezhetik. A jogalkotási folyamat 
átláthatóbbá tétele érdekében fontos a 
tárgyalási folyamatba való bevonás biz-
tosítása, hogy az érintett területek szak-

7 A Particle Data Group (PDG) egy nemzetkö-
zi együttműködés, amely átfogó összefogla-
lót nyújt a részecskefizikáról és a kozmológia 
kapcsolódó területeiről: The Review of Partic-
le Physics, https://pdg.lbl.gov.

https://pdg.lbl.gov
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értői tanulmányozhassák és javasolhas-
sák az igazságosabb és méltányosabb 
AI-t világszerte lehetővé tevő új pers-
pektívákat. Az emberi jogokon alapuló 
megközelítés egyik alapelveként ez ab 
ovo megköveteli a polgárok részvételét 
a szabályozási folyamatban, ezáltal erő-
sítve a kidolgozott új szabályok globális 
benchmarking jellegét. 

Történelmünk során, sok millió évvel 
ezelőtt többször előfordult már, hogy 
a kihalás szélére jutottunk, azonban a 
homo sapiens mindig talpra állt. Ma, 

amikor közel nyolcmilliárd ember él a 
kontinenseken, nehéz úgy elmenni bár-
hová, hogy ne találnánk ott valakit, aki-
él – jegyzi meg a szerző. (75. o.) A Föl-
dünk valamennyi zugát benépesítettük, 
és a napjainkban egyik, ha nem a leg-
nagyobb veszélyt jelentő klímaváltozás 
ellenére is sikerülni fog a túlélés anél-
kül, hogy újra a kihalás szélére sodród- 
nánk. 

Vagy mégsem?
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