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A gépek – robotok 

megjelenése az életünkben:

• ókor – egyszerű gépek, emelők, csigák

• ipari forradalom – gépesítés – még 

mindig fizikai erő kiváltása a cél vele (itt 

már megjelenik a géprombolás, mint 

megoldási módszer a gépektől való 

félélemre)

• közel múlt – informatika megjelenése –

adatok feldolgozása – kognitív 

tevékenységek elvégzése



A gépek – robotok 

megjelenése az életünkben:

• jelen – már nem csak a műveleteket 

végzi el helyettünk a számítógép, de 

gondolkodik, és új tudást próbál alkotni, 

sőt a gépek képesek lehetnek egymást 

is tanítani. industry 4.0, smart city, 

önvezető autók

• jövő? – ipari forradalom – antropomorf 

„érző” robotok



Önvezető autók

1. nincs automatizmus

2. vezető segítés

3. részleges önvezető

4. feltételes automatizálás

5. magas szintű automatizálás

6. teljes automatizálás



Félelmek az autonóm 

autókkal szemben

• Hogyan döntsön az autó 

vészhelyzetben?

• Ölhet-e embert az autó? 

– Ha nem akkor mit tegyen ha nincs más 

választás

– Ha igen, ki a felelős az esetért?

– Kit mentsen meg a sofőrt vagy a 

többi/másik közlekedőt?



Félelmek az autonóm 

autókkal szemben

• Ha az autó csak részben önvezető, és 

veszélyhelyzetben visszaadja az 

irányítást, de az ember nem tud 

segíteni akkor ki a felelős? 

• Merünk-e olyan autóval utazni, ami 

esetleg veszélybe sodorhat minket? 

Mivel másabb ez, mintha egy ember 

lenne a sofőrünk?



Kutatás #1

• A kutatásban részt vett Y generációs hallgatók 

válaszai alapján a következő kérdések merültek fel:

1. Meg lehet-e bízni a gépekben? 

2. Megvédhetők-e a gépek az ártó emberektől?

3. Ha a gép nem tudja megvédeni az embereket, 

akkor ki a felelős?

→ Ezen dilemmák miatt a vizsgált hallgatók elutasítják 

az önvezető autók használatát.



Kutatás #2

• Támogatja-e az önvezető autók 

bevezetését?”-

Nők (fő/%) Férfiak (fő/%)

Nem ért egyet 23 24% 14 13%

Inkább nem ért egyetért 12 12% 11 10%

Semleges 30 31% 19 17%

Inkább egyetért 15 15% 30 27%

Egyetért 17 18% 36 33%
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