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Fogalmi alapvetések

Mesterséges intelligencia-rendszer

„olyan szoftver, amelyet az I. mellékletben felsorolt technikák és

megközelítések közül egy vagy több alkalmazásával fejlesztettek,

és amely az ember által meghatározott célkitűzések adott

csoportja tekintetében olyan kimeneteket, például tartalmat,

előrejelzéseket, ajánlásokat vagy döntéseket képes generálni,

amelyek befolyásolják azt a környezetet, amellyel kölcsönhatásba

lépnek.”

Forrás: Javaslat a Mesterséges Intelligenciára vonatkozó harmonizált szabályok (a
Mesterséges Intelligenciáról szóló jogszabály) megállapításáról és egyes uniós jogalkotási
aktusok módosításáról, 2021.



Szabályozási környezet

Általános 
adatvédelmi rendelet

→2016. május 24.

Fehér könyv a mesterséges 
intelligenciáról: a kiválóság 

és a bizalom európai 
megközelítése

Mesterséges 
Intelligenciáról szóló 

jogszabály

Az emberközpontú 
mesterséges intelligencia 
iránti bizalom növelése

The impact of the General Data 
Protection Regulation (GDPR) 

on artificial intelligence

2016 2020 2021
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Adatkezelési elvek

megköveteli, hogy az adatkezelés – az
érintett számára – a teljes eljárás során
jogszerű, tisztességes és átlátható legyen.

A jogszerűség, tisztességes eljárás 
és átláthatóság elve

értelmében a személyes adatok
feldolgozásának konkrét, jogszerű célból kell
történnie.

A célhoz kötöttség elve

szerint az adatkezelőnek megfelelő technikai
és szervezési intézkedésekkel kell biztosítania
az adatok védelmét – beleértve jogosulatlan
vagy jogellenes kezelését, véletlen elvesztését,
megsemmisítését vagy a károsodással
szembeni védelmet.

Az integritás és a bizalmas jelleg elve

Megköveteli, hogy csak szükséges ideig
tárolják az adatokat, s az érintett is
meghatározott ideig legyen beazonosítható.

A korlátozott tárolhatóság elve



Az érintettek jogai

Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen, illetve tiltakozzon
adatainak közvetlen üzletszerzési célú kezelése
ellen.
→profilalkotás kérdése

Magyarázathoz való jog
→szakirodalomban - Selbst & Powles

GDPR 13. és 15. cikk

Tájékoztatáshoz – hozzáféréshez való jog
Ammenyiben az érintettől gyűjtik az adatokat azok
megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére
bocsátja:

→Adatkezelő/adatvédelmi tisztviselő személye,

adatkezelés jogalapja, érintettek jogai stb.

Amennyiben nem az érintettől gyűjtik az adatokat:
személyes adatainak eredetéről.

Törléshez való jog – „elfeledtetéshez való 
jog”

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra,
hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ben
meghatározott feltételek fennállása esetén.



Megoldási javaslatok

Általános javasaltok

➢ megfelelő szabályozási környezet kialakítása

➢ információs aszimmetria csökkentése

Adatvédelemre irányuló javaslatok

➢ az érintettek tájékoztatása a technológia működéséről

➢ a felhasznált adatok körének korlátozása



Köszönöm figyelmet!


