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I. Alapfogalmak, definíciók 



Miről beszélünk? 
”Kényszer” konceptualizáció

• Mesterséges intelligencia (AI/MI)…
Olyan entitás, amely képes a környezetéből 
információkat (INPUT) fogadni, értelmezni, azok alapján tanulni és
releváns, rugalmas viselkedést végezni (OUTPUT), meghatározott cél elérése érdekében
(nincs egységes, nemzetközi meghatározás, a fenti munkadefiníció)

• Munkaerőpiac…
A munkaerő adás-vételével kapcsolatos társadalmi viszonyrendszerek összessége
(Kényszerűségből egyelőre ezt  alkalmazzuk, bár az előadásban amellett is érvelni 
szeretnék, hogy ez a meghatározás változhat)

• Fogyatékosság…
A munkaerőpiac kínálati oldalának speciális szegmense
(A fogyatékosággal élő személy, kizárólag, mint a munkavégzés alanya)



IPAR 4.0
Klaus Schwab - 2016
(tőle származik az elnevezés):
The Forth Industrial Revolution

Rengeteg dolog tartozik ide, néhány példa alább:



Klaus Schwab elképzelése a 3. ipari forradalom szerves 
folytatásaként tekint a 4. ipari forradalomra
Fenntartható-e ez az álláspont???
A válaszhoz nézzünk kicsit messzebbre az időben!

A történeti korszak határok 
soha nem élesek:

1. Gőzgép (18-19 sz. - Watt)
2. Futószalag (19-20 sz. - Ford)
3. Részleges automatizáció
(20. sz. második felétől – pl. 
Neumann J., A. Turing, Bell)
4. Informatikai forradalom 
(napjainkban is zajlik…)



4. ipari vs. 3. informatikai forradalom…
Az ember, mint főemlős másfél millió éven keresztül nem változott, majd
evolúciós forradalmak következtek:

FORRADALMAK:
• 1. informatikai forradalom: (40-50 ezer évvel ezelőtt)

Beszélő Homo sapiens (cro-magnoni) megjelenése: összetett információk átadása
(az információ tárolása itt még nem jelent meg => a törzs idősebb tagjainak értéke magas 
(felhalmozott tapasztalatok))

• 2. informatikai forradalom: (néhány tízezer év elteltével)
Írás felfedezése + könyvnyomtatás
Alexandriai könyvtár közel félmillió kötetet tárolt)
(információtárolás forradalma)

• 3. informatikai forradalom: (6 ezer év elteltével)
(írás felfedezése után 6 ezer évvel: számítógép megalkotása: ld. Neumann János)(információ 
feldolgozás forradalma, információ továbbítás csaknem fénysebességgel)

Egyre kevesebb idő telt el az egyes forradalmak között (GYORSULÁS!!!)



Evolúciós és technológiai fejlődés
(Forrás: Ray Kurzweil – Fejlesztési igazgató, GOOGLE)

A „lineáris” skálán (ahol az osztások egyenlő értéktartományt fognak át) szűkös hely miatt lehetetlen lenne az összes adatot (például az évmilliárdokat) ábrázolni. A logaritmikus skála 
megoldja ezt a problémát azzal, hogy nem az aktuális értékeket, hanem azok nagyságrendjét ábrázolja, így az adatok szélesebb tartományát képes reprezentálni.



Evolúciós és technológiai fejlődés
(Forrás: Ray Kurzweil – Fejlesztési igazgató - GOOGLE)

A „lineáris” skálán (ahol az osztások egyenlő értéktartományt fognak át) szűkös hely miatt lehetetlen lenne az összes adatot (például az évmilliárdokat) ábrázolni. A 
logaritmikus skála megoldja ezt a problémát azzal, hogy nem az aktuális értékeket, hanem azok nagyságrendjét ábrázolja, így az adatok szélesebb tartományát képes 
reprezentálni.



Neumann János 
(1903-1957)

Ray Kurzweil
(1948 - )

Gyorsulás, szingularitás,  technológiai fejlődés

Alan Turing (1912-1954)



Moore-törvény 
(1965)

Gordon E. Moore

Alap megfogalmazása:
Az integrált áramkörökben lévő 
tranzisztorok száma – ami használható a 
számítási teljesítmény durva mérésére –
minden 18. hónapban megduplázódik.

!!!
Megjegyzés: 
Léteznek fizikai korlátai… De új paradigmák is felszínre 
kerültek (Ld. Pl. Kvantum számítógépek megjelenése, 
Google kvantumfölény…)



II. Hol tartunk most? Az AI/MI rövid története



AI/MI ciklusok a K+F-ben. Az ipari forradalmak 
és a gazdasági ciklusok összefüggése
(Ipar 4.0 v.s. IT 3.0)

• Új tudomány születése:1952–1956
(Turing)

• Aranykor 1956–1974 (3. ipari 
forradalom)

• Első TÉL: 1974–1980 (stagfláció USA)
• Fellendülés: 1980–1987
• A második TÉL 1987–1993
• Fejlődés: 1993–2011
• Deep learning, big data, cognitive

computeing, artificial general 
intelligence (AGI, strong AI, full AI <-> 
narrow AI, weaK AI ): 
2011–napjainkig

2016.

2011.

1996.

2019. október 23.



MI-vel kapcsolatos fenyegető jóslatok és 
szkeptikus vélemények  feszülnek egymásnak

…egy valóban gondolkodó gép megalkotása „…az 
eddigi legnagyobb esemény lenne az emberiség 
történetében” az embernél is intelligensebb 
számítógép arra is képes lehet, hogy „kijátssza a 
pénzügyi piacokat, … manipulálja vezetőket, és 
olyan fegyvereket fejlesszen amelyek működéséről, 
amelyekről nekünk fogalmunk sincs, hogyan 
működnek ”Ha ezt a sci-fi kategóriába soroljuk, s 
nem vesszük figyelembe „az a legnagyobb hiba 
lehet, amit a történelmünk során, valaha 
elkövettünk”
(Hawking-Stuart-Tegmark-Wilczek)

2014. május

Neves fizikusok fenyegető jóslata
https://www.independent.co.uk/news/science/step
hen-hawking-transcendence-looks-at-the-
implications-of-artificial-intelligence-but-are-we-
taking-9313474.html

Frank Wilczek (1951-) 
(MIT, Nobel)

Max Tegmark

Stuart Russel

Stephen Hawking



2030-ra; 
47%

2050-re; 
28%

2100-ra; 
23%

Soha; 2%

Mikorra valósulhat meg az AGI?

2030-ra 2050-re 2100-ra Soha

„Szkeptikus/Óvatos” vélemények – Indokolatlan hype, a startup cégek árfolyamának indokolatlan feltornászása, Pl:
• Yann LeCun (a Facebook MI labor igazgatója)
• Gary Marcus, NY Egyetem professzora, kognitív tudományok

https://www.newyorker.com/tech/annals-of-technology/hyping-artificial-intelligence-yet-again#

Összességében: 
• Az IT szektor óriásai részéről nagy lendületet kapott a MI K+F: GOOGLE, FACEBOOK, AMAZON, IBM  
• A jelenleg elérhető MI-k az ún.  „speciális”, vagy „szűk” MI-hez tartoznak”.  Ez nem akadálya annak, hogy a 

közeljövőben egy sor munkakör automatizálódjon.

„Bizakodó/Szorongó” vélemények – Pl. Barrat
felmérésében szereplő informatikusok

Yann LeCun

Gary Marcus



III. A munkaerőpiac és a technológia rövid 
története



Félelem a gépektől
Rengeteg példát lehetne felsorolni…

- MUNKAERŐPIACI FÉLELMEK
#1: A New York Times (1928)
1928. február 28-i számában a mezőgazdasági munkaerő foglalkoztatási adatainak csökkenését a gépek térnyerésével hozza 
összefüggésbe 

- SCI-FI IRODALOM/FILMEK ÁLTAL GERJESZTETT FÉLELMEK
#2: The Telegraph (napjainkban)
A gépek lázadásáról, a Terminátorok eljövetelét vízionálja 

Munkaerőpiaci szempontból elegendő, ha a 
„szűk/speciális MI”–t tekintjük fő fenyegető tényezőnek, s 
megvizsgáljuk, milyen hatása lehet mindennek a 
munkaerőpiacra. A következőkben a munkaerőpiaccal 
kapcsolatos hatásokat, gazdaságtörténeti  trendeket 
vizsgáljuk meg. 



Legfrissebb foglalkoztatottsági adatok – Valóban ennyire jó volna a helyzet?
(Legutolsó hivatalos frissítés: 2019. november 1.)



A ROSSZ HÍR #1: Recessziók az Egyesült Államokban: A foglalkoztatottság helyreállásához 
szükséges hónapok száma (a recesszió kezdetétől számítva)



A ROSSZ HÍR #2: A gyári munkások és egyéb beosztottak reálértéken számolt 
órabérének növekedése a termelékenység tükrében (1948-)

Termelékenység=Munkavállalók által 1 óra alatt előállított 
termék/szolgáltatás



Veszélyes megatrendek a munkaerőpiacon

• Stagnáló bérek
• Munkavállalók részesedésének csökkenése a GDP-ből
• Aktivitási ráta csökkenése
• Egyre hosszabbra nyúló kilábalási időszakok
• Növekvő egyenlőtlenségek
• Csökkenő jövedelmek a friss diplomások körében

ÉS a – nézetem szerint – legfontosabb megatrend:
• A munkaerőpiac polarizációja:

A jelenséget, amikor a gazdaságból a tendenciózusan a  közepes 
végzettséget igénylő állások tűnnek el a munkaerőpiac polarizációjának
nevezzük 



Munkaerőpiaci polarizáció. Bizonyítékok úton-
útfélen…

Eltűnő középosztály…

Jövedelemi különbségek…  EZERSZERES(!!) szorzók Bell 
laborban (50-ES ÉVEK: 12X-ES SZORZÓ, 90-es években 
70X-ES SZORZÓ…, Me 1795-szoros a szorzó)
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Mese a két munkavállalóról és 
sokmillió társáról… 
Forrás: McAffe, Murray
TED – magasan képzett személy, vezető 
beosztású dolgozó, orvos, jogász, mérnök, 
stb…

BILL – nincs diplomája, gyári munkás, vagy 
irodai alkalmazott 





Ted ÁLLANDÓ MUNKAVISZONYban
dolgozik, Bill egyre kevésbe



Bill ÁLLANDÓ MEGÉLEHTÉSI 
NEHÉZSÉGEKKEL KÜZD
Ted anyagi helyzete stabil



Ted BOLDOG HÁZASSÁGBAN él, Bill 
egyre kevésbé



Ted GYERMEKE MINDKÉT 
SZÜLŐJÉVEL él, Bill gyermeke csonka 
családban



Ted RENDSZERSEN RÉSZT VESZ 
VÁLASZTÁSOKON, Bill egyre kevésbe



Bill egyre gyakrabban kerül börtönbe, 
Ted törvénytisztelő életet él



Magyar munkavállók meséje…

Aranka és Tomi Katalin és Bandi



Magyarországi tendenciák

Az elmúlt évtizedben 2008-ban mérték a legszélesebb középosztályt, 
akkor még a népesség 39,6 százaléka ide tartozott.

KÖZÉPOSZTÁLY CSÖKKEN

A legalsó jövedelmi tized az egyetlen, ahol összességében az egy főre 
jutó nettó jövedelem reálértéken még messze alulmúlja a válság előtti 
szintjét, mintegy 12 százalékkal. Ők azok, akik a szociális ellátórendszer 
megkurtítását a legjobban megszenvedték.
LEGALSÓ RÉTEGEK HELYZETE DRÁMAI

Rigó Anita írása nyomán: https://g7.hu/kozelet/20171205/szetszakadt-aztan-ugy-maradt-a-magyar-kozeposztaly-es-ehhez-a-kormany-kozvetlenul-asszisztalt/



KONKLÚZIÓ és HIPOTÉZIS:

#1 - A tárgyalt munkaerőpiaci jelenségekben 
egyre nagyobb szerepet fog játszani a mesterséges intelligencia

#2 – A munkaerőpiaci polarizáció további erősödésére számíthatunk



IV. A mesterséges intelligencia által érintett  
foglalkozások helyzete a világban és 
Magyarországon



Ipari robotok és a munkahelyek előrejelzése világviszonylatban

- Az ipari robotok iránt megrendelés 
állomány 3x-osára nőtt ÉS az OECD 
további növekedést prognosztizál

- Az OECD előrejelzése alapján 
feleslegessé váló szakmák és új 
állások eljövetele várható.

- 1995-2015 között a termelés 
gyártás foglalkoztatási szintje 20%-
kal csökkent a szolgáltató ipar 
foglalkoztatottsága 27%-kal nőt

Forrás: OECD Employment Outlook 
2019: The Future of Work



Az automatizáció (benne 
a mesterséges 
intelligencia) jelentősen 
megváltoztatja a világ 
foglalkozás szerkezetét

- A foglalkozások 14% teljes 
egészében, további 32%-a 
jelentősen változni fog



A teljes 
foglalkoztatottság 
növekszik világszerte

- Női munkaerő és az idősebb korosztályok 
jobban bevonódtnak a munka világába 

De:

- Felhívjuk a figyelmet a fentebb 
bemutatott polarizáció jelenségére

ÉS

- A középosztályi foglalkozások 
beszűkülésére…

- Világgazdasági válság lehetőségére…



Mesterséges intelligencia hatása a 
magyarországi munkaerőszerkezetre



HULLÁM/
ÉRINTETT 
MUNKAVÁL-
LALÓK

Mikor? Milyen szektort érint? Nem szerint kiket 
érint?

Kor szerint kiket 
érint?

Algoritmikus 
szakasz

MOST-
2020-as 
évek 
kezdete

 Pénzügy
 IT intenzív ipar
 Irodai alkalmazott

Nők Fiatal munkavállalók

Terjeszkedő 
szakasz

2025-2030 • Szolgáltatások
• Oktatás
• Államigazgatás
• Egyszerűbb számítógép alapú 

munkák, szolgáltatások 

• Nők
• Férfiak

Az algoritmikus 
szakaszhoz képest 
tapasztaltabb 
munkavállalók

Önállósági 
szakasz

2030-as 
évektől

• Termelés, gyártás alapú szakmák
• Manuális munkavégzésben 

résztvevők
• Komplex felelősségekkel járó 

szakmák

Férfiak
Tapasztaltabb 
munkavállalók

Az AI hullámai és az érintett munkavállalói csoportok  Magyarországon

Forrás: Saját összefoglalás, PWC (2019) kutatási adatok alapján
„ How will AI impact the Hungarian Labour Market? PWC, 2019”



V. Mit lehet tenni- Néhány felvetés



V. Mit lehet tenni- Néhány vitaindító felvetés

• Polarizáció, szegregáció => 
garantált alapjövedelem

• Oktatási rendszer felülvizsgálata
(képesség a tanulásra - longlife
learning helyett longlife learning
capability…)

• AI/MI államstratégia és az 
oktatási stratégia 
összehangolása



A munka nem fog már 
megmenteni minket a három 
nagy bajtól az unalomtól, 
bűntől és szükségtől? 

...ha pedig nem leszünk 
(mesterségesen) intelligensek, 
akkor rögvest végünk…?

Voltaire az 1. ipari 
forradalom hajnalán,  
a 2. IT forradalom idején



Köszönöm a figyelmet!


