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Intelligens rendszer

Fogalma

• Egy olyan rendszer (elemekből összeálló hálózat), amely mesterséges
intelligencián alapuló technikai megoldásokat foglal magában.

Forrás: Ramzan, Khuwaja – Evens, Martha – Rovick, Allen – Joel, Michael: Knowledge Representation for an Intelligent
Tutoring System Based on a Multilevel Causal Model. Proceedings of the Second International Conference on Intelligent
Tutoring Systems. Springer, Berlin-Heidelberg, June 1992. 217–224.

• Rendszer, amely hálózatosan működik, és képes érzékelni, felismerni,
értékelni a környezetét, abban egy adott szituációt (és akár választ
adni rá).

Magyarul ld. bővebben: Hangos Katalin, Gerzson Miklós, Piglerné
Lakner Rozália: Intelligens irányító rendszerek, Typotex Kiadó, 2011.

Alkalmazásuk sokrétű: informatika, közlekedés, okosotthon, távközlés,
fegyverkezés, etc.



Nemzetközi közjog
• Elsősorban államok közötti viszonyokat szabályozó jogi normák összessége.

• Szuverenitás elve

• Állam eljárhat szuverénként és „magánfélként” (mint egy jogi személy) – vakcinát, lélegeztetőgépet egy állam magánfélként
(persze, speciális a státusa) vásárol meg

Mi dolga van tehát a technológiával a szuverénnek?

Céljait megkönnyíti, minden szuverén nagyobb hatalmat, beleszólást kíván.

- Technológiai fejlődés (Észtország példája, 2007-es kibertámadás)

- Költséghatékonyabb megoldások

- Államok közötti gazdasági verseny

- Gazdasági fejlődés, új technológiák: a szuverén mozgástere növekszik, míg a szuverének objektív paraméterei adottak: pl. terület,
lakosságszám, nyersanyagok - Észtország

Versenyelőny, gazdasági előny – ez pedig államérdek, minden szuverén érdeke



Foglalkozzon-e ezzel a nemzetközi közjog?

• NJ tárgya: nemzetközi kapcsolatok, együttműködés formái, amit az államok
szabályozásra érdemesnek tartanak, azaz IGEN, foglalkozhat vele.

• Államérdek(ek) megjelenése – államok „küzdőtere” ma már az online tér,
kibertér, intelligens rendszerek közege – államoknál presztízskérdés

• Intelligens rendszerek kifejlesztői: tőkeerős, lobbierős gazdasági
vállalkozások (lobbizás – kormányok felé), államérdek tükröződik a
gazdasági vállalkozás sikerében is



Az államok tehát foglalkoznak vele!

Így a NJ sem lesz közömbös:

- nemzetközi közlekedés (közúti, légi, vízi),

- űrkutatás – űrjog és tengerkutatás – tengerjog,

- hadijogi, 

- nemzetközi büntetőjogi, 

- humanitárius jogi, 

- emberi jogi és 

- környezetjogi vetületek



Nemzetközi közlekedés (közúti, légi, vízi)

• Közlekedési egyezmények – már módosítás is (közúti forgalomban)

• Önvezető járművek

• Államok szintjén egyelőre nagy különbségek vannak (még az USÁ-n 
belül is az önvezető járművek közúti forgalomban való részvétele 
vonatkozásában is)



Űrkutatás – űrjog és tengerkutatás – tengerjog

Res communis omnium usus – mindenki által szabadon használható

Technikai fejlődés ezekben a térségekben amúgy is élenjár

Nincs szuverenitás, de van használati jog (kutatás + gazdasági érdek)

Ideális terep az autonóm, intelligens rendszereknek (földi irányítás
kérdése)



Hadijog

• Fegyverek, fegyverek, fegyverek - új típusú fegyverek

• Új harcászati forma (új típusú háborúk) – proxy-háborúk, gazdasági „háború”,
drónok

• Kiberbiztonság – kibertámadás (Tallin Manual – NATO Kiberbiztonsági Kézikönyve)

• Sérülékeny infrastruktúrák (Észtország, STUXNET – iráni nukleáris létesítmények)



Nemzetközi büntetőjog

• Háborús és emberiesség elleni bűncselekmények

• Személytelenebb hadviselés – felelősség kérdése (ha a technika 
„önálló életet” él…?)

• Okozatosság kérdése – büntetőjog mint ultima ratio

Felelősség hogyan alakul?



Humanitárius jogi vetületek

• Háború idején alkalmazandó jog. Emberiességi szempontok – de új 
hadviselési forma?

• Mi a háború? Ember-ember ellen, fegyver-fegyver ellen?

• Ld. hadijog – más típusú fegyverek, más típusú ártalmak, sérülések, 
sérülékeny infrastruktúrák jelentette új veszélyek.

• Megintcsak: személytelen hadviselés.



Emberi jogi vetületek

• Intelligens rendszerek jelentette kihívások – jogalanyiság kérdése

Ld. Sophia – robot (nő), Szaúd-Arábiában állampolgárságot kapott (sic!), 
miközben a szaúdi nők csak 2018 óta vezethetnek autót (sic!)

• Új típusú privacy-felfogás?

• Meglévő emberi jogi standardok megfelelőek? Megfigyelés, kiber, 
adatvédelem, emberi méltóság



Nemzetközi környezetjog

• Fenntarthatóság – klímaváltozás

• Tervezés – environmental and urban planning – okosvárosok, 
okosközlekedés

• Bányászati, közlekedés észszerűsítése, intelligens tervezés, erőforrás-
kinyerési lehetőségek kiszélesednek



Konklúzió
• Sok a kérdés – több a kérdés, mint a válasz

• Bizonytalanság – futurológia?

• Adatok, eddigi tendenciák – fejlett, iparosodott államokból vannak eddig
viszonyítási alapok, adatok

• DE: jelentős államok (USA, Kína, EU, fejlődő államok) és nemzetközi szervezetek
(ENSZ szakosított intézmények, NATO) is elkezdtek ezekkel a kérdésekkel
foglalkozni

• Kevés olyan nemzetközi jogi norma, amelyet konkrétan tudunk a kérdéskörben
felmutatni.



Köszönöm a figyelmet!
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