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Már az 1950-es években kutatások indultak 
ezen a területen, a 90-es évek végén meg-
jelent az első sakkszámítógép, majd 2017-
ben megalkotásra került az első humanoid 
robot, Sophie, aki szaúdi állampolgársággal 
rendelkezik. (Forrás I.)

Az 1. ábrán látható, hogy a mesterséges 
intelligenciát (röviden: MI) használhatjuk 
gépi fordításra, termékfejlesztésre, online 
vásárlásra, okoseszközökre és digitális asz-
szisztenciára. Ez utóbbiról fogok a dolgoza-
tomban írni. 

Nemcsak a világ, de hazánk is foglal-
kozik a témakörrel, hiszen Magyarország 
Digitális Jólét Programjában 2018. 10. 09-
én életre hívta a Magyarországi MI Koalí-
ciót, melynek egyik célja, hogy hazánk az 
MI-programok terén Európa élvonalába ke-
rüljön. (Forrás II.)

A virtuális asszisztensek ma már több 
helyen jelen vannak az életünkben. Az iPhone-tulajdonosok 
számára Siri, az Amazont használóknak Alexa és a Magyar Tele-
kom-előfizetőnek Vanda segíti a tájékozódást. Vanda az alábbi, 
2. ábrán látható folyamatokban hasznosul, 86 nyelven beszél, 
képes alkalmazkodni az ügyfelek egyediségéhez, részletes je-
lentéseket készít a munkájáról, és képes biometrikus azonosí-

tásra. (Forrás IV.) Vanda egyébként megvásárolható és egyedi 
igények szerint fejleszthető. Szűts (2018) szerint a chatbotok si-
kere nem garantálható minden területen, de az ügyfélszolgála-
tokon például eredményes. (Forrás V.) Ez az ügyfélszolgálat egy 
új piacot létrehozó diszruptív szolgáltatásinnováció, mert ez egy 
olyan termék, amely új lehetőségeket kínál a felhasználóknak.
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1. ábra: Az MI használata 
Forrás: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20201019PHT89619/20201019PHT89619_original.jpg. 
Letöltés időpontja: 2021. 11. 26. (Forrás XIV.)
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és elveszik, hanem egyenesen felértékelődik, 
hiszen a komplexebb ügyeket is el kell tudni 
intézni valakinek, és ennek a valakinek olyan 
személynek kell lennie, aki megfelelő kompe-
tenciákkal rendelkezik.

Az online kereskedelem alakulása a 3. áb-
rán láthatóan a világon is és Magyarországon 
is felfelé ívelő tendenciát mutat. Nyilván en-
nek egyik fő oka a pandémia megjelenése. 

Ez azt jelenti, hogy otthonról rendelünk, 
kevesebbet utazunk, a környezetünket kímél-

jük. A járvány megjelenésével és az online csatornák térnyeré-
sével a környezetszennyezés csökkent. Ahhoz viszont, hogy az 
online vásárlás működjön és sikeres legyen, szükség van virtu-
ális eszközökre, például chatbotokra. Elmondható, hogy a világ 
változásai (modernizáció, globalizáció, pandémia) mindenkép-
pen elősegítették az online világ és ezen belül az online vásárlás 
térnyerését, így minden valószínűség szerint a virtuális vásárlá-
sokhoz igény mutatkozik a virtuális asszisztensekre.

Az utazás csökkent, azonban a helyhez kötöttség nőtt. Élet-
terünk beszűkült, a legtöbb kommunikáció az online térben 
zajlik. Sajnos ez az egészségünk szempontjából nem túl pozi-

Minden bizonnyal korosztályfüggő, hogy a társadalom hogyan 
fogadja el, hogy amikor felhívja a Telekom ügyfélszolgálatát, 
Vanda, a robot jelentkezik be, és megkéri, hogy egyszerűen, pár 
mondatban mondja el, hogy mit szeretne. 

Bizonyos helyzetekben, például pandémia idején fontos, 
hogy otthonról is nagyon sok mindent el tudjunk intézni rövid 
idő alatt, így megjelenik egy igény arra, hogy az ügyfélszolgá-
latok elérhetők legyenek. Ehhez a cégeknek vagy megfelelő 
humánerőforrás-állományt kell biztosítani, vagy pedig be kell 
vetni a modern technológiát, a virtuális asszisztenst. Snell 2019-
es cikkében arról ír, hogy a Gartner előrejelzései szerint 2020-ra 
az ügyfelekkel folytatott interakciók nagyjából 85%-át emberi 
beavatkozás nélkül kezelik majd. (Forrás IX.) A chatbotok inno-
vációja a fluid és az átmeneti fázis határán van, mert már sokan 
használják ugyan, de még nem terjedt el ténylegesen, többféle 
dizájn létezik, és vannak sikeres termékáttörések. 

Én azt gondolom, lassan elfogadottá válik e robotok létezé-
se, hiszen számos előnnyel járnak. Viszont felvetődik a prob-
léma, hogy a maradék 15% bonyolultabb ügynél szükség van 
emberi ügyfélszolgálatosra, sőt mivel a nem sablonos ügyek 
maradnak az ügyfeleseknél, ezért igen jól képzett ügyfelesekre 
van szükség.  

A fenti gondolatsor számomra azt jelenti, hogy a chatbotok 
megjelenésével az ügyfélszolgálati munka nemhogy  leértékelőik 

tív. A bezártság, a karantén, az egészségügy leterheltsége és a 
betegségek veszélye negatívan befolyásolja általános egészsé-
gi állapotunkat. Azonban ezen a területen (Lechner Tudásköz-
pont Egészségügyi és Megelőzési Minisztérium) is megjelenik 
a virtuális asszisztens, méghozzá Virtuális Orvos elnevezéssel 
chatbotszolgáltatás formájában. (Forrás XI.) Mivel nem tudunk 
orvoshoz jutni, így kénytelenek vagyunk telefonon vagy online 
segítséget kérni. Látható, hogy ezen a téren is használhatóak a 
virtuális chatbotok. 

Kontor és társai (2020) szerint egy 2018-as tanulmányban 
kifejtik, hogy az angol online kiskereskedelmi cégek 23%-os nö-
vekedése mögött a chatbot-technológia bevezetése áll. (Forrás 
VII.) Ez azt jelenti, hogy a vevők szívesebben vásárolnak úgy, ha 
tudnak kérdezni, ha segítséget kapnak, vagy ha a kereskedő fo-
lyamatosan elérhető. Ezen igények megteremtésére is felhasz-
nálható a chatbot. 

Agárdi (2018) szerint a kereskedőknek nem feltétlenül az 
áruválasztékra kell koncentrálniuk, hanem a problémameg-
oldásra és a tanácsadásra, ehhez pedig kiváló segítséget nyúj-

tanak a virtuális asszisztensek. (Forrás VIII.)
Az egyedi igények megjelenése és ezzel 

párhuzamosan a bezártság megléte miatt 
nagyon fontossá vált a folyamatos rendel-
kezésre állás és az igények kielégítése. 

Egy másik lényeges pont a vásárlók szo-
kásainak követése, felmérése, statisztikai 
adatok készítése. A dolgozat első részében 
részletezettekre visszautalva, Vanda képes 
adatokat gyűjteni, jelentéseket készíteni, 
információt adni a tulajdonosa részére, és 
persze nem utolsósorban folyamatosan 
tanul. 

A kereskedelmi rendszerek alapvetően 
a fentiek miatt elindultak a virtuális irányba. Már nem feltét-
lenül azon kell gondolkodni, hogy marketingszempontból 

melyik polcra helyezze a kereskedő az árut, azon viszont min-
denképpen, hogy alkalmaz-e 24 órában rendelkezésre álló chat-
botot, és az online felületen milyen tartalmi elemeket használ. 

2. ábra: Vanda, a Telekom virtuális asszisztense
Forrás: https://www.t-systems.hu/vanda. Letöltés időpontja: 2021. 11. 26. (Forrás IV.)

3. ábra: Az e-kereskedelem aránya
 Forrás: https://szinte.hu/2019/12/09/magyar-e-kereskedelem-2020/. 
Letöltés időpontja: 2021. 11. 26. (Forrás III.)
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hogy egy robot vagy program képes a biometrikus azonosításra. 
Amennyiben ez elterjed, már az arcunk, a fülünk vagy az ujjle-
nyomatunk alapján is tudni fogják, kik vagyunk, mit vásárolunk, 
mit beszéltünk a chatbottal, milyen hangszínnel, milyen a han-
gulatunk, honnan hová megyünk. Ezeket az adatokat ki és mire 
fogja használni a jövőben? 

A kérdéssel az Európi Unió is foglalkozik, méghozzá az úgy-
nevezett Fehér Könyvben. 

„A mesterséges intelligencia fogalommeghatározásának va-
lamennyi új jogi eszközben kellően rugalmasnak kell lennie ah-
hoz, hogy alkalmazkodjon a műszaki fejlődéshez, ugyanakkor 
elég pontosnak is, hogy biztosítsa a szükséges jogbiztonságot.” 
(Forrás X.)

Reméljük, hogy a jövő nem negatív irányban fog haladni 
ezen a téren, hanem inkább előnyök, javító, gyógyító műveletek 
indulnak el, és nem a visszaélés, illetve a materiális javak meg-
szerzésének célja fogja irányítani ezeket a folyamatokat. 

A chatbotok és a virtuális asszisztensek világa nagyon fog-
lalkoztat. Annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy az emberi 
értékek nem veszhetnek el, és bármennyire is teret nyer a vir-
tuális világ, akkor sem szabad az érzelmeket, az empátiát, a hu-
mort vagy a szeretet elhanyagolni az életünkben. Látható, hogy 
az online kereskedelem teret nyer, hogy globálisan egy irányvál-
tás van folyamatban a kereskedelem és a szolgáltatások terüle-
tén, hiszen a modern társadalom és a pandémia mind-mind ez 
irányba terelik a folyamatokat. 

Ahhoz, hogy a virtuális világ kényelmes legyen a felhaszná-
lók számára, szükség van virtuális chatbotokra. Egyre több cég 
él ezzel lehetőséggel, és igyekszik minden igényt kiszolgálni ál-
tala a nap 24 órájában. Óriási előny, hogy a technológiai fejlő-
déssel a chatbot folyamatosan tanul és fejlődik, egyre több do-
logra képes. Nemcsak tájékoztatni tud, de igényeket is felmér, 
vagy elad. Véleményem szerint azonban legyen ez a fejlődés 
bármennyire gyors, az emberi tényező nem zárható ki a rend-
szerből, legyen szó ügyfélszolgálatról vagy orvosról. 

Az egyedi problémák, a bonyolultabb kommunikációt igény-
lő helyzetek, az érzések, vágyak valódi közvetítése nem képzel-
hető el humán jelenlét nélkül. 

Egy nagyon érdekes külföldi cikkben Skjuve és társai (2021) 
azt kutatták, hogy milyen kapcsolat van a chatbotok és az em-
berek között. Az újabb társalgási chatbotokon végzett kutatá-
sok, mint az Alexa, a Siri és a Google Assistant, vegyes bizonyíté-
kokat mutattak a kapcsolatfejlődésre vonatkozóan, de például 
az is elmondható, néhány felhasználó barátként vagy családtag-
ként írja le a már korábban említett Alexát. (Forrás XII.) Érdekes, 
hogy a mai társadalom egy része már szinte online éli meg a 
kapcsolatait, a virtuális térben létezik, egy másik réteg kényte-
len alkalmazkodni, de igénye van a személyes kapcsolatokra. 

Én úgy vélem, lassan-lassan a két csoport nézetei összeér-
nek, hiszen a pandémia miatt mindannyian kénytelenek leszünk 
virtuálisan is kapcsolatot tartani, megélni annak minden jó és 
rossz oldalát. Ahogy erre utal az is, hogy az emberek egy része 
képes családtagnak tekinteni Alexát, ami azt jelenti, hogy előbb 
vagy utóbb a virtuális chatbotokat is „befogadjuk” magunk közé. 
Horváth (2020) szerint a fejlődés iránya tehát nem pozitív vagy 
negatív, hanem a valós életből átkerül a digitális térbe, „amely 
újfajta szociális, társadalmi és individuális megközelítéseket fog 
szükségszerűen okozni”. (Forrás XIII.)

Ez azt jelenti, hogy az emberi kapcsolatok átalakulása is el 
fog indulni, vagy már elindult, melyhez a virtuális asszisztensek 
csatlakozni fognak. Az, hogy melyik chatbot milyen mértékben 
vesz részt az életünkben, és mennyire tudunk kapcsolatot épí-
teni, függeni fog attól, hogy milyen termékkel vagy szolgáltatás-
sal függ össze, ez milyen szerepet játszik az életünkben, és a 
chatbot tulajdonosa mennyire fejleszti fel az asszisztenst. 

„Egyes olvasatok szerint a chatbotok idővel felveszik majd az 
emberek kommunikációs stílusát és mintázatait oly mértékben, 
hogy a felhasználók nem tudják majd megkülönböztetni őket az 
emberektől.” (Forrás VI.)

Számomra nagyon érdekes kérdés, hogy ez az előző mon-
datban leírt kor eljön-e. Én hiszem azt, hogy az alapvető emberi 
értékek és tulajdonságok nem utánozhatók, pótolhatók. Ameny-
nyiben így lenne, akkor mi, emberek is helyettesíthetők lennénk. 
Bár a mai kor velejárói a mesterséges intelligencia, a robotok és 
a chatbotok, és ezt véleményem szerint a legtöbb ember el is 
fogadja, azonban úgy gondolom, van abban valami félelmetes, 

Azt gondolom, hogy a virtuális világ felé mozdulás mindany-
nyiunkát érint, és remélem, hogy ez elindít egy olyan folyamatot 
is, amelyben az emberi jelenlét egy része bizonyos okok miatt 
felértékelődik. Nagyon fontos lenne, hogy lássuk, melyek azok 
az értékek, amelyek csak az embereknél vannak jelen, és tudjuk, 
ezek megtartása a jövőnek is szükségszerű. 

UTÓSZÓ 
A víziközműszektor számára is elkerülhetetlen a digitális tér 
fejlődése, a mesterséges intelligencia bekúszása a mindennapi 
életbe. Tudomásom szerint néhány vízmű már foglalkozik a té-
mával. Az én gondolataim alapján elképzelhető lenne egy közös, 
a vízműveket kiszolgáló virtuális asszisztens létrehozása, mely 
kezdetben az egyforma folyamatokra (elsősorban a törvény 
és a kormányrendelet által meghatározott közös szabályokra) 
épülne. A kezdeti tanítási séma így egyértelmű lenne, majd ké-
sőbb a szolgáltatók a sajátosságaikkal is felruházhatnák az „új 
kollégát”. A szolgáltatók honlapjain jelen lehetne az ügyfeles 
chatbot, aki egyszerű kérdésekre válaszol, segítve ezzel az ügy-
félszolgálatok munkáját. 

Véleményem szerint a megkeresések egy kisebb részét – 
nagyjából 20%-át – kezdetben le tudná fedni az asszisztens, de 
természetesen minél többet tanulna, ez a szám annál maga-
sabb lenne. A robot a kollégáktól tanul, figyeli a kommunikációt, 
a mindennapi eseteket. Számos egyedi ügyünk van, és azt gon-
dolom, a felhasználók kérései, kérdései sem mindig egyértel-
műek, a szektor sok specialitást tartalmaz, ez egy mesterséges 
intelligencia számára időnként kihívást jelentene. 

Úgy tudom, a chatbot megalkotása általában jelenleg pá-
lyázati forrásból vagy K+F-fejlesztésből valósul meg a legtöbb 
esetben, és hosszú időt igényel. Az emberi erőforrás kiváltása 
a szektorunkban kezdetben csak részben lenne lehetséges, in-
kább hosszú távon tudom elképzelni, hogy a virtuális munka-
társ ki tudna váltani élő munkaerőt, sok-sok tanulás és a fel-
használók általi elfogadást követően. 

Talán nem is annyira probléma, hogy ez egyelőre így van, mert 
hiszek abban, hogy a vállalatok egyik legfőbb értéke a humánerő-
forrás-állományban és az általuk felhalmozott tudásban rejlik. 



12
V

ÍZ
M

Ű
 P

A
N

O
R

Á
M

A
 2

0
2

2
/

2

IRODALOMJEGYZÉK
Forrás I.: Mesterséges intelligencia fogalma. Wikipédia. https://hu.wikipedia.org/wiki/Mesters%C3%A9ges_intelligencia [Letöl-

tés időpontja: 2021. 11. 26.]

Forrás II.: Magyarország Digitális Jólét Program-weboldala. https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/mesterseges-intelli-

gencia-koalicio [Letöltés időpontja: 2021. 11. 26.]

Forrás III.: Szinte-weboldal. https://szinte.hu/2019/12/09/magyar-e-kereskedelem-2020/ [Letöltés időpontja: 2021. 11. 26.]

Forrás IV.: T-System-honlap. https://www.t-systems.hu/vanda [Letöltés időpontja: 2021. 11. 26.]

Forrás V.: Szűts, Z., Jini, Y. A chatbotok jelensége, taxonómiája, felhasználási területei, erősségei és kihívásai. Információs 

Társadalom (2018). XVIII. évf. 2. szám, 41–55. old. http://dx.doi.org/10.22503/inftars.XVIII.2018.2.3 [Letöltés időpontja: 

2021. 11. 26.]

Forrás VI.: Szűts, Z., Jinil, Y., A chatbotok jelensége, taxonómiája, felhasználási területei, erősségei és kihívásai. Információs Társa-

dalom (2018). XVIII. évf. 2. szám, 47. old. http://dx.doi.org/10.22503/inftars.XVIII.2018.2.3 [Letöltés időpontja: 2021. 11. 26.]

Forrás VII.: Kontor, E., Kiss, M., Fehér, A. (2020). Digitalizáció hatása a hazai kereskedelmi stratégiákra. International Journal of Engi-

neering and Management Sciences, 5(1), 318–333. https://doi.org/10.21791/IJEMS.2020.1.27 [Letöltés időpontja: 2021. 11. 26.]

Forrás VIII.: Agárdi, I. (2018). A digitalizáció mint a kiskereskedelmi tevékenységet integráló tényező. Vezetéstudomány – Buda-

pest Management Review, 49 (12). pp. 50–57. DOI. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.12.06 https://doi.org/10.14267/

VEZTUD.2018.12.06 [Letöltés időpontja: 2021. 11. 26.]

Forrás IX.: Snell, R. How AI Powered Chatbots Are Unlocking Business Value Today.

https://blogs.sap.com/2019/06/13/how-ai-powered-chatbots-are-unlocking-business-value-today/ [Letöltés időpontja: 2021. 

11. 26.]

Forrás X.: Fehér Könyv Fehér könyv a mesterséges intelligenciáról: a kiválóság és a bizalom európai megközelítése. https://

ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_hu.pdf [Letöltés időpontja: 

2021. 11. 26.]

Forrás XI.: Okosváros Lechner Tudásközpont. http://okosvaros.lechnerkozpont.hu/hu/peldatar/covid-19-virtualis-orvos [Le-

töltés időpontja: 2021. 11. 26.]

Forrás XII.: Skjuvea, M. Følstada, A., Fostervoldb, K. I., Brandtzaegab, P. B., My Chatbot Companion – a Study of Human-Chat-

bot Relationships. Elsevier Volume 149, May 2021. 102601.

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1071581921000197?token=06BB5EEB817DE24DE64800627A39C15C24097

556B3852F049C16A5147822569C8D94CC742FCB5A31FEB0F4DCFB5D11D6&originRegion=eu-west-1&originCrea-

tion=20211128060652 [Letöltés időpontja: 2021. 11. 26.]

Forrás XIII.: Horváth, V. (2020). A rejtőzködés, mint életstratégia a virtuális térben. Personal Disguiseas a Life Strategy in the 

Virtual Space. Az életminőség-fejlesztés új paradigmái a 21. században. Szerkesztette: Garaczi Imre.

https://www.researchgate.net/profile/Zsuzsanna-Ladonyi/publication/350192682_Egy_forum_ahol_segitseget_kap-

hat_az_ovodai_es_iskolai_szocialis_segito_A_Platform_to_Assist_Pre-school_and_School_Social_Workers/links/6055b1c-

b458515e83458e089/Egy-forum-ahol-segitseget-kaphat-az-ovodai-es-iskolai-szocialis-segito-A-Platform-to-Assist-Pre-

school-and-School-Social-Workers.pdf#page=174 [Letöltés időpontja: 2021. 11. 26.]

Forrás XIV.: Európai Parlament. https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20201019PHT89619/20201019P

HT89619_original.jpg [Letöltés időpontja: 2021. 11. 26.]

agriapipe.com

no-dig csőfelújítás
no-dig pipe renovation

tanácsadás
support

csőtisztítás
pipe cleaning

csővizsgálat
pipe inspection

Csővezetékhálózatok

• mechanikus tisztítása

- rugalmas csőtisztító elemekkel

- forgatott és vontatott eszközökkel

• ivóvízhálózatok komplex
fertőtlenítése


