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A mesterséges intelligencia (MI) egy új 
civilizációs hullámot hoz



Elveszik-e a gépek a munkánkat?

A termelékenység és a foglalkoztatás alakulása

1947-2010 között:

Mi történt?

(Source: BLS)

termelékenység foglalkoztatás



Az MI kivált minden automatizálható és 
algoritmizálható fizikai és szellemi munkát



Az MI kivált minden automatizálható és 
algoritmizálható fizikai és szellemi munkát

Az USA-ban ma 3,5 millió sofőr dolgozik 
– belőlük 2,5 millió éveken belül feleslegessé válik



Az MI kivált minden automatizálható és 
algoritmizálható fizikai és szellemi munkát

MUNKANÉLKÜLISÉG

MUNKAERŐHIÁNY

egyidejűleg



Elveszik-e 
a robotok
a munkám?



A tanárok 
biztonságban 
vannak...



A pénzügyi 
elemzők már 
kevésbé



...a színészek 
sokkal kevésbé



Carrie Fisher: a digitális és az igazi



A könyvelők, 
könyvvizsgálók 
nézzenek új 
szakma után



Ha nem lesz munkánk, miből fogunk 
megélni?

De ez a kisebbik probléma...

… amit megoldhat az univerzális 
alapjövedelem



Ha nem lesz munkánk, mi fog értelmet adni az 
életünknek?

Marx: a munka az ember nembeli jellege

Csíkszentmihályi: flow élmény



Ha nem lesz munkánk, mihez fogunk kezdeni 
a megnövekedett szabadidőnkkel?

A munka kiváltság lesz

Az MI végső kérdése: mi az ember? 
Eredendően jó és nagy dolgokra termett vagy 

ösztönlény, akit kordában kell tartani?



3-4 váltás is szükséges lehet egy életút során

új stratégia kell: 
a jövő emberének nem szakmát, 
hanem iparágat kell választani



Együttműködés

Kreativitás

Kritikus gondolkodás

Kommunikációkészség

Mit tanítsunk a gyerekeinknek? 3R mellett 4C

milyen a mai iskola és vajon mire készít fel?



A kentaur-modell

Garri Kaszparov játszmái az IBM Deep Blue-val, 1996-1997



Egy vízió a jövőből

Bemutatkozik a digitális
Cyrano



Milyen lesz egy randi az MI korában?

A digitális Cyrano megmutatja



Digitális 
Cyrano:

elindul az
app…



Digitális 
Cyrano:

de a lány is 
használja

közben a Sight-
ot…



Digitális 
Cyrano:
segít az

arcfelismerő
modul



Digitális 
Cyrano:

a bort szereti, 
rendelj bort!



Digitális 
Cyrano:

nézz 
érdeklődően!



Digitális 
Cyrano:
elszóltad 
magad, 

viselkedj 
szerényen!



Digitális 
Cyrano:

a hangelemzés 
alapján ez 

nagyon tetszett 
neki!



Digitális 
Cyrano:

mosolyogj!



Digitális Cyrano:
ezt jól csináltad, 
elérted az Ezüst 

fokozatot!



A 

SZINGULARITÁS

Az MI fejlődése exponenciálisan gyorsul: 
20 ezer évnyi fejlődés jön 100 év alatt



Poszthumán jövő és valódi halhatatlanság? 

Ray Kurzweil (1948)
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