EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Bölcsészettudományi Kar Filozófia Intézet

Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program:
Önvezető járművek, automatizáció, normativitás:
Logikai és etikai kutatások
(kutatásvezető: Zvolenszky Zsófia)
Kulcsszavak: technológia, mesterséges intelligencia, etika, logika
Kutatási koncepció: „Önvezető járművek, automatizáció, normativitás: Logikai és
etikai kutatások” címmel multidiszciplináris kutatási projekt kezdődött 2018-ban az
ELTE BTK Filozófia Intézetében. A projekt célja az automatizációt, mesterséges
intelligenciát, ezen belül az önvezető autókat érintő normatív – például felelősségre,
kötelességre, szabályokra, metaszabályokra, erkölcsi, jogi elvárásokra vonatkozó –
kérdések vizsgálata. A kutatás a technológiáról szóló párbeszédek, híradások
megfogalmazásaira is reflektál érveléselméletek, jelentés- és kommunikációelméletek
alapján. Az erkölcsfilozófián, filozófiatörténeten, etikán, elmefilozófián, deontikus
logikán, informális logikán, nyelvfilozófián túl pszichológiai, antropológiai,
szociológiai, jogi megfontolások révén árnyaltabb kép rajzolódik ki az automatizáció
etikai dimenziójáról. A kutatási eredményekről magyar és angol nyelven írt
szakcikkeken, köteteken túl készülnek tananyagok, ismeretterjesztő írások is.
Kutatási szolgáltatások: Angolul és magyarul szakirodalom, ismeretterjesztő irodalom,
tananyagok, előadások a technológia filozófiai kérdéseivel kapcsolatban. Kiemelt témák:
technológiával kapcsolatos etikai és logikai kérdések, mesterséges intelligencia, gépi
tanulás, technológia, önvezető járművek.

Kapcsolat:

ELTE Innovációs Központ
1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12.
innovacio@innovacio.elte.hu
+ 36 1 411 6500 / 6476
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Zvolenszky Zsófia
tanszékvezető egyetemi tanár
ELTE BTK Filozófia Intézet,
Logika Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i
phil.elte.hu/zvolenszky
zvolenszky@nyu.edu
+36 30 852 25 31

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Bölcsészettudományi Kar Filozófia Intézet
Résztvevő szenior kutatók: Ambrus Gergely, Balogh Zsuzsanna, Bárány Tibor,
Bernáth László, Bodnár István, Finta Szilvia, Alexa Gopaulsingh, Markovich Réka, Réz
Anna, Szalai Judit, Tőzsér János, Vonnák Diána, Zvolenszky Zsófia
Résztvevő junior kutatók: Csink Viktória, Dombrovszki Áron, Jean Eid, Daria
Goriacheva, Kapelner Zsolt, Zemplén-Véber Virág.
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