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Össze fog la lás
Nap ja ink ra, hosszú kí sér le te zé sek után, lát ha tó kö zel ség be ke rül tünk az ön ve ze tő autók meg va ló su lá sá hoz.
Ha tá suk azon ban vár ha tó an nem csak annyi, hogy ezen túl még könnyebb lesz a gép jár mű vek ve ze té se,
hanem az élet szin te min den te rü le tén alap ve tő vál to zá so kat hoz nak. A cikk ben rész ben a vo nat ko zó szak ‐
iro da lom fel dol go zá sa, rész ben pedig azok to vább gon do lá sa révén, meg pró bá lunk fel vá zol ni né hány lo gi kus
kö vet kez ményt, hogy mi, ho gyan és miért vál toz hat meg a gaz da ság és tár sa da lom te rü le tén kö zép- és
hosszú távon. Kí sér le tet te szünk annak fel vá zo lá sá ra is, hogy Ma gyar or szág eze ket a vár ha tó ten den ci á kat
ho gyan tudja fel hasz nál ni a kö ze pes jö ve del mi csap dá ból való ki tö rés re.

Jour nal of Eco no mic Li te ra tu re (JEL) kódok: D31, D91, E21, E22, H41, H54, L62
Kulcs sza vak: ön ve ze tő autók, út há ló zat fi nan szí ro zá sa, gép jár mű-biz to sí tás, kö ze pes jö ve del mi csap da

The Pos sib le Ef fects of Au to no mous Cars
on Life-Sty le and on the Eco nomy
Sum ma ry
After a long ex pe ri men tal pe ri od, self-dri ving cars (or au to no mous ve hic les) have be co me a close re a lity by
now. Howe ver, in ad di ti on to dri ving be com ing simp ler, they will gra du ally bring fun da men tal changes in
al most every as pect of our life. Partly th ro ugh an analy sis of the re le vant li te ra tu re, and partly by tak ing it
furt her, in the paper an eff ort is made at out li n ing some log i cal con se qu en ces: the changes such cars are
ex pec ted to bring about in the eco nomy and so ci ety over the me di um and long run, and their ca us es. An
at tempt is also made at out li n ing the way Hun gary can be ne fit from these trends.

Jour nal of Eco no mic Li te ra tu re (JEL) codes: D31, D91, E21, E22, H41, H54, L62
Key words: au to no mous cars, road net work fi nanc ing, mo tore ve hic le ins urance, me di an in co me trap

Be ve ze tés
Amennyi ben az ön ve ze tő autók a nem is olyan tá vo li jö vő ben va ló ban meg va ló sul nak, alap ve tő en for mál ják
majd át nem csak a mo bi li tá sun kat, hanem a szál lí tás és a fog lal koz ta tás egész rend sze rét is. Va ló szí nű leg
nem túl zás azt ál lí ta ni, hogy az ön ve ze tő autók olyan for ra dal mat in dít hat nak el, amely a gaz da ság egé szét
is át szab hat ja. Ugyan ak kor az egyes or szá gok kö zött je len tős el té ré se ket ta pasz tal ha tunk az ön ve ze tő
autók fej lesz té se, tár sa dal mi el fo ga dott sá ga, va la mint az el ter je dé sé hez szük sé ges jog rend szer terén. Szá ‐
mos elem zés ké szült már az ön ve ze tő autók ha tá sa i ról, a kö vet ke zők ben ezen elem zé se ket igyek szünk, el ‐
ső sor ban Eu ró pá ra kon cent rál va, át te kin te ni. Az ön ve ze tő autók gaz da sá gi és tár sa dal mi kér dé se i re vo nat ‐
ko zó iro da lom jó át te kin té sét adta eddig töb bek közt Clark et al. (2016), va la mint Mi la kis et al. (2017). Az
eu ró pai uniós tö rek vé sek ről, il let ve az EU-val ver seny ben álló tér sé gek ered mé nye i ről ala pos elem zést ké ‐
szí tett a Euro pe an Road map Smart Sys tems for Au to ma ted Dri ving című össze fog la ló anyag, amely re je len ‐
tős mér ték ben tá masz ko dunk a kö vet ke zők során (Dokic et al., 2015).

Nem meg le pő módon, tük röz ve az Egye sült Ál la mok ve ze tő sze re pét a ro bo ti zá ció és spe ci á li san az ön ve ze ‐
tő autók fej lesz té se terén, az ame ri kai Na ti o nal Bu reau of Eco no mic Re se arch ku ta tói is je len tős gaz da sá gi
és tár sa dal mi elem zé se ket vé gez tek az ön ve ze tő autók gaz da sá gi ha tá sa it il le tő en (lásd pl. Ost rovs ky-Sch ‐
warz, 2018). Ugyan ak kor fon tos ki emel ni, hogy az Egye sült Ál la mok és Eu ró pa mel lett nap ja ink ban Kína is
je len tős fej lesz té se ket esz kö zöl az ön ve ze tő autók terén.  (Saj nos ugyan ak kor az ön ve ze tő au tók kal kap ‐
cso la tos kínai ered mé nyek csak má sod kéz ből szár ma zó in for má ci ók alap ján ele mez he tők, mivel a kínai
pub li ká ci ók e téren hi á nyo sak, és sok szor szán dé ko san alul- vagy fe lül be csü lik az ered mé nye i ket.)

Előz mé nyek, de fi ní ci ók
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Mi előtt be le kez de nénk a téma rész le te sebb tár gya lá sá ba, min den kép pen szük sé ges át te kin te ni az ön ve ze tő
autók ál ta lá no san el fo ga dott de fi ní ci ó ját. A SAE (So ci ety of Au to mo tive En gi ne ers, SAE), az Ame ri kai Gép ‐
jár mű mér nö kök Egye sü le te 2014-ben egy szab vány for má já ban de fi ni ál ta az au to nóm gép jár mű vek ter mi ‐
no ló gi á ját, il let ve meg ha tá roz ta azok au to ma ti zált sá gi szint je it (SAE, 2014). A Német Szö vet sé gi Út ügyi Ku ‐
ta tó in té zet (Bundes an s talt für Stra Ben we sen, BASt), va la mint az ame ri kai egye sült ál la mok be li Nem ze ti
Köz úti Köz le ke dés biz ton sá gi Hi va tal (Na ti o nal High way Traf fic Sa fety Ad mi nistra ti on, NHTSA) szin tén meg ‐
fo gal maz ták a maguk nó menk la tú rá it, ám ezek közt csak mi ni má lis el té ré sek ta lál ha tók. Az au to ma ti zált ság
szint jei alap ve tő en azt mu tat ják meg, hogy a di na mi kus ve ze té si mű ve le tek ho gyan osz la nak meg az
ember és a gép kö zött (lásd erre nézve pl. Reese, 2016, il let ve NHTSA, 2016).

Bár úgy vél het nénk, hogy az ön ve ze tés a tá vo li jövőé, amely nek meg va ló sí tá sa még sok időt és mun kát
igé nyel, a va ló ság azon ban nem pon to san ez. A tény le ge sen au to nóm, azaz em be ri be avat ko zást nem
igény lő ön ve ze tő autók el ter je dé se va ló szí nű leg jóval kö ze lebb van, mint ahogy azt gon dol juk. Az ön ve ze tő
autók meg ha tá ro zá sá ról és ki ala ku lá suk tör té ne té ről töb bek közt a bu da pes ti mű egye tem mun ka tár sai
adtak ki tű nő elem zést (Ta kács et al., 2018).

Ugyan ak kor nap ja ink ban je len tős el té ré sek mu tat koz nak az egyes föld raj zi ré gi ók, il let ve or szá gok közt a
te kin tet ben, mennyi re van ott jelen az ön ve ze tő autók kon cep ci ó ja, va la mint hogy mek ko ra az el fo ga dott ‐
sá ga. Emel lett az ön ve ze tő autók ka to nai je len tő sé ge miatt gyak ran csak ke ve sebb in for má ció ér he tő el a
fej lesz té sek ről. Ugyan ak kor nem vé let len, hogy akár csak a 20. szá zad ele jén a ha gyo má nyos gép jár mű vek
terén, Eu ró pa e téren is bi zo nyos le ma ra dást mutat az Egye sült Ál la mok kal szem ben, és nap ja ink ra az ön ‐
ve ze tő autók fej lesz té sé nek terén egy új já té kos, Kína is meg je lent.

Az ön ve ze tő autók elő fu tá ra ként az Egye sült Ál la mok ban már a hú szas évek ben meg va ló sult egy rádió által
táv irá nyí tott autó (Pon ti ac Pha e ton), majd 1964-ben a New York-i vi lág ki ál lí tá son be mu tat ták a Ge ne ral
Mo tors Fi re bird nevű, szin tén töb bé-ke vés bé ön ve ze tő pro to tí pu sát. Ezek közül a Pon ti ac Pha e ton nyil ván ‐
va ló an nem ön ve ze tő, in kább tá vol ból irá nyí tott au tó nak te kint he tő, a GM Fi re bird pedig csak na gyon kor lá ‐
to zott sáv el ha gyás-fi gyel mez te tő rend szer rel volt fel sze rel ve. Az első szá mí tó gép-ve zé relt ön ve ze tő autót a
Car ne gie Mellon Uni ver sity (CMU) Nav lab 1 néven mu tat ta be a nyolc va nas évek kö ze pén. Ez az autó már
képes volt egye nes vo nal ban ha lad ni, és köz ben aka dá lyo kat is ki ke rül ni. Nem meg le pő módon a ka to na ‐
ság, pon to sab ban az in ter net ki fej lesz té sé ben is kulcs sze re pet vál la ló DARPA fi nan szí roz ta a Nav lab pro jek ‐
tet. Ké sőbb több ha gyo má nyos au tó gyár tó, il let ve tech cég is be szállt az ön ve ze tő autók fej lesz té sé be. Az
au to nóm, ön ve ze tő autó ki fej lesz té sén egy más tól füg get le nül több cég, így a Go og le, a Nis san  és a Tesla
Mo tors is dol go zott.

Eu ró pá ban a Mer ce des Benz, a Mün che ni Egye tem, va la mint a nyu gat né met Bun des wehr az EU Eu re ka
PRO MET HE US (PROg raMme for a Euro pe an Traf fic of Hig hest Ef fi ci ency and Un pre ce den ted Sa fety) 1987
és 1995 közt folyó R+D-pro jekt ke re té ben ho zott létre te rep já rás ra is al kal mas ön ve ze tő gép ko csi kat. A
pro jekt 1995- ben si ke re sen le zá rult, olyan pro to tí pu sok ki ala kí tá sá val, ame lyek ké pe sek vol tak au to ma ti ‐
kus se bes ség tar tás ra, sáv kö ve tés re, autók közti in for má ció át vi tel re, vagy is csupa olyan funk ci ó ra, ame lye ‐
ket nap ja ink so ro zat ban gyár tott autói már ál ta lá ban tud nak (lásd erről pl. Ta kács et al., 2018:106-107). Az
ál ta luk lét re ho zott ön ve ze tő autók, a VaMP és a VI TA-2 több mint ezer ki lo mé tert tet tek meg a Pá rizs kö rü li
Boule vard Pé rip hé ri que több sá vos au tó úton, hét köz na pi csúcs for gal mi zsú folt kö rül mé nyek közt. Ez alatt
ese ten ként 130 km/órás se bes sé get is el ér tek, ezzel iga zol va, hogy a jár mű vek ké pe sek há rom sá vos au tó ‐
pá lyán is, akár egye di leg, akár kon voj ban, rend sze res elő zé sek kel és sáv vál tá sok kal is fo lya ma to san, ve ze ‐
tő nél kü li üzem mód ban köz le ked ni.

A Nav lab ön ve ze té si re kord ját egé szen 2015-ig nem dön töt ték meg, ami kor az ame ri kai au tó al kat rész-gyár ‐
tó cég, a Delp hi ön ve ze tő rend sze rét be épí tet ték egy Au di ba, és ekkor 15 ál la mon ke resz tül 5472 ki lo mé ‐
tert ve zet tek le a ko csi val, az út 99%-át ön ve ze tő mód ban meg té ve. Az Egye sült Ál la mok ban Ne va dá ban,
Flo ri dá ban, Ka li for ni á ban, Vir gi ni á ban és Mi chi gan ben, va la mint Wa shing ton ban köz uta kon is en ge dé lye zett
már ön ve ze tő au tó kat tesz tel ni. Az első ön ve ze tő autó au to nóm, azaz ve ze tő nél kü li mód ban 2016. május
7-én oko zott ha lá los bal eset, ami kor egy Tesla Model S 70D csa pó dott egy trak tor nak a flo ri dai 27-es fő ‐
úton. Ugyan ak kor ön ve ze tő autók nem ön ve ze tő, azaz nem au to nóm, hanem em be ri el len őr zést igény lő
mód ban már ko ráb ban is okoz tak bal ese tet.

Tény, hogy mind a mai napig csak az ön ve ze tő autók ala cso nyabb szint jei je len tek meg a köz uta kon, a
tény le ge sen au to nóm, tehát em be ri fel ügye le tet vagy je len lé tet egy ál ta lán nem igény lő 4., il let ve a SAE
sze rin ti 5. szin tet még csak le zárt kí sér le ti pró ba pá lyá kon tesz te lik a fej lesz tők. Az elő re jel zé sek sze rint
azon ban a 4., 5. szint, vagy is a tel jes ve ze tő nél kü li au to ma tiz mus sal ren del ke ző autók ha ma ro san ke res ke ‐
del mi for ga lom ban is meg je len nek.

A kö vet ke zők ben ön ve ze tő autók alatt szi go rú an a (ma még csak kí sér le ti szin ten lé te ző) 4. és 5. szin tet
ért jük, azt, ami kor már egy ál ta lán nincs szük ség em be ri fel ügye let re és/vagy be avat ko zás ra.

Ön ve ze tő autók ver sus ha gyo má nyos
gép ko csik
Abban min den ki egyet ért, hogy az ön ve ze tő autók ké pe sek lesz nek alap ve tő en át ala kí ta ni a mo bi li tá si szo ‐
ká sa in kat, és a gaz da ság szer ve zé sé nek alap el ve it is, vagy is egész élet mó dun kat be fo lyá sol hat ják. Míg ko ‐
ráb ban a gép jár mű vek (alap ve tő en a lovas ko csik és hin tók pél dá ját kö vet ve) a hasz ná lók tu laj do ná ban
vol tak, és a meg-vá sár lás, va la mint a fenn tar tás költ sé gei szin tén a hasz ná lót ter hel ték, ma már úgy tűnik,
hogy az ön ve ze tő autók ese té ben ezek a költ sé gek job ban el osz la nak majd a hasz ná lók és a be ru há zók
közt. Mivel az ön ve ze tő autók kér dé se egyre iz gal ma sabb téma nap ja ink ban, ezek közül is ki kell emel ni
Surd en és Wil li ams elem zé sét, amely nem csak a tech ni kai, hanem a jogi és gaz da sá gi as pek tu so kat is tár ‐
gyal ta (Surd en- Wil li ams, 2016).
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Az ön ve ze tő autók ese té ben hosszabb távon el kép zel he tő a köz pon ti lag irá nyí tott in tel li gens köz le ke dé si
rend szer (ITS) ki ala kí tá sa is (erről lásd rész le te seb ben Yuan és Wang cik két, akik egye ne sen a block cha in ‐
rend szer meg ol dá sa it ja va sol ják a rend szer mű köd te té sé re). Mi most ezek be az ön ve ze tő autók tech ni kai
meg ol dá sa it il le tő (il let ve az azok kal járó ve szé lyek kel kap cso la tos) elő re jel zé sek be nem kí vá nunk be le foly ‐
ni, in kább a le het sé ges gaz da sá gi és tár sa dal mi kö vet kez mé nyek re fó kusz á lunk.

A ha gyo má nyos gép ko csik kal kap cso la tos
el lent mon dá sok és azok fel ol dá si kí sér le ‐
tei
A ha gyo má nyos gép ko csik ese té ben alap ve tő el lent mon dás, hogy azok, a ne vük kel el len tét ben (ön já ró,
azaz au to-mo bil) az éle tük nagy ré szé ben egy ál ta lán nem mo zog tak, pláne nem ön ál ló an, hanem fő ként
egy hely ben áll nak, azt várva, hogy a tu laj do no sa ik elő ve gyék a ga rázs ból, vagy be ül je nek az idő nagy ré ‐
szé ben az utca szé lén par ko ló ko csik ba. Ez a hasz ná la ti mód meg le he tő sen pa zar ló jel le gű, hi szen ha egy
autó nem köz le ke dik, ugyan úgy pénz be kerül, mint ha egész nap moz gás ban lenne (meg kell venni, és
vesz ti az ér té két az ál tal, hogy az újabb mo del lek meg je le né sé vel fo lya ma to san avul, ugyan ak kor fi zi ka i lag
is rom lik, pl. rozs dá so dik is). Ezen a pa zar lá son már az ön ve ze tő gép ko csik meg je le né se előtt is több fé le
meg ol dás sal igye kez tek se gí te ni: a gép ko csik bér lé sé vel (car rent ing); a gép ko csik meg osz tá sá val (car sha ‐
ring); a tö meg köz le ke dés mint al ter na tí va fel kí ná lá sá val; egy-egy vál la lat nál al kal maz ták a kö zö sen hasz ‐
nált gép jár mű flot tát is. A ha gyo má nyos, nem ön ve ze tő gép ko csik ese té ben azon ban egyik meg ol dás sem
tö ké le tes, ezért nem is ter jed tek el szé le sebb kör ben.

Az au tó bér lés ne héz sé gei ha gyo má nyos, nem ön ve ze tő autók ese té ben

Az au tó bér lés ese té ben az egyik leg na gyobb prob lé mát az okoz ta, hogy a gép ko csi hasz ná lat rend sze rint
idő ben erő sen kon cent rá ló dott. Reg ge len ként min den ki azo nos idő ben in dult dol goz ni, dél utá non ként azo ‐
nos idő ben igye kez tek haza, ugyan azon a héten, sőt napon in dul tak az em be rek nya ral ni, sí el ni. Bár a nya ‐
ra lás kon cent rált sá ga ol dó dott az idők során, azért a gép jár mű vek idő be li hasz ná la ta még to vább ra is kon ‐
cent rált ma radt. Így aztán jóval több gép ko csi ra volt igény, mint amennyi át la go san op ti má lis lett volna,
va la mint ezek a bér au tók a csúcs idő sza kon kívül épp úgy áll do gál tak va la hol, mint a ma gán tu laj don ban lévő
tár sa ik.

Gon dot je len tett, hogy a bé relt gép ko csi kat rend sze re sen vissza kel lett vinni a te lep hely re el len őr zés re és
szer vi ze lés re, ami nem könnyí tet te meg az autók bér lé sét. Ezt a prob lé mát a bé relt gép ko csik hoz ren delt
so fő rök kel rész ben ki kü szö böl ték, ez azon ban je len tő sen meg emel te a bér lés árát, így ez a meg ol dás csak
egy szűk, gaz dag réteg szá má ra állt ren del ke zés re. To váb bi gon do kat oko zott, hogy a bér lők rend sze rint
ke vés sé gon do san hasz nál ták a bé relt au tó kat, mint a saját tu laj don ban lé vő ket, ezért a bér au tók élet tar ta ‐
ma csök kent, ál la ga rom lott, szem ben a gép ko csi-tu laj don lás sal, ahol a tu laj do nos-hasz ná ló tudta, hogy
ké sőbb neki kell majd el szen ved nie a ke vés sé gon dos hasz ná lat ból adódó költ sé ge ket.

A gép ko csi bér lés csak akkor mű kö dött ha té ko nyan, ami kor a hasz ná ló na gyobb tá vol ság ra uta zott el, és
nem volt le het sé ges és/vagy gaz da sá gos ma gá val vinni a saját ko csit, pl. egy másik kon ti nens re való uta ‐
zás során.

A car sha ring, vagy is a gép ko csik meg osz tá sa ha gyo má nyos gép ko csik ese té ben

Meg osz tás ese tén a ne héz sé ge ket a fent tár gyal tak hoz na gyon ha son ló okok okoz zák, ezért ál ta lá ban csak
olyan kor kerül sor arra, hogy a kü lön bö ző tu laj do no sok közös gép jár mű vel jár ja nak dol goz ni, ami kor az
üzem anyag árak hir te len je len tő sen meg emel ked nek. E nél kül na gyon nehéz rá ven ni az em be re ket arra,
hogy ne egye dül, eset leg má sod ma guk kal ül je nek au tó ba. A car sha ring nek több for má ja lé te zik:

A fenti car sha ring mód sze rek egy része (pl. az Uber), úgy tűnik, ki zá ró lag a ta xi sza bá lyo zás és az adó zás
ki ját szá sát szol gál ja, és ezért eze ket nem is te kint het jük va ló di car sha ring nek. De az „igazi” car sha ring
ese té ben is ko moly kér dő jel ma radt, hol tá rol ják az au tó kat, és ki fe dez ze az au tó zás költ sé ge it.

Ter mé sze te sen mind a car sha ring, mind a bér lés ese té ben ko moly vissza tar tó erő volt, hogy az ipari tár sa ‐
da lom ki ala ku lá sa után az em be rek egyre in kább tu laj do nol ni akar tak tár gya kat, hogy ezzel is mu tas sák
magas tár sa dal mi sze re pü ket.

Egyé ni au tó zás ver sus tö meg köz le ke dés

Az autók mű kö dé sé ben azon alap ve tő el lent mon dást, hogy egy mo bi li tás ra ter ve zett és lét re ho zott esz köz
élet tar ta má nak nagy ré szé ben moz du lat la nul áll, várva, hogy a tu laj do nos hasz nál ja, leg in kább a tö meg ‐
köz le ke dés igye ke zett át hi dal ni. Az au to mo bi lok fel hasz ná lá sa során a tö meg köz le ke dés (a tár sas ko csik)
al kal ma zá sa az egyik leg ko ráb ban je lent ke ző meg ol dás volt, amit aztán az autók árá nak zu ha ná sa és az
egyé ni sza bad ság egyre fon to sab bá vá lá sa erő sen meg kér dő je le zett a 20. szá zad során. Egy au tó busz vagy
vil la mos két ség te le nül gaz da sá go sabb, bár egy ér tel mű en ké nyel met le nebb köz le ke dé si esz köz, mint az
egyé ni köz le ke dést szol gá ló sze mély au tó, és akkor még az au tó zás által biz to sí tott na gyobb sza bad sá got és
tár sa dal mi presz tízst nem is te kin tet tük.

Vál la la ti flot ta hasz ná la ta

az ön kén tes, in gye nes, eseti, nem szer ve zett car sha ring, mint pél dá ul a közös mun ká ba járás, il let ve a
közös ha za té rés;



az ön kén tes, in gye nes, eseti, mo bi lapp li ká ci ón ke resz tül szer ve zett car sha ring;

egyéb szer ve zett, de végső soron nem igazi car sha ring meg ol dá sok, mint pél dá ul az Uber.
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A vál la la ti flot ták ese té ben a gép ko csik ki hasz nált sá ga jobb lehet, bár ennek aka dá lya, hogy a vál la la ti au ‐
tó kat is rend sze rint mun ka idő ben (vagy is reg gel 8 és este 6 kö zött) hasz nál ják, fő ként hosszabb tá vol sá ‐
gok ra, ami bi zo nyos mér té kig szub op ti má lis hely ze tet te rem tett, hi szen élet tar ta má nak leg alább egy har ma ‐
dá ban (éjjel) a vál la la ti autók is ki hasz ná lat la nok.

Itt is fel me rül, hogy az au tó zás, az autók fe let ti tu laj don lás tár sa dal mi presz tízst is je lent, ami miatt a vál la ‐
la ti flot tá kat rend sze rint csak az ala cso nyabb szin tű be osz tot tak és eset leg a kö zép ve ze tők hasz nál ják, a
felső ve ze tők ese té ben már sok kal jel lem zőbb a sze mé lyi hasz ná lat ra biz to sí tott autó (eset leg sze mé lyi so ‐
főr rel együtt). Ez ugyan ak kor azt is je len ti, hogy min den olyan ki adás, amit egyéb ként a tu laj do nos fe dez ‐
ne, ebben az eset ben a vál la lat ra hárul.

Az ön ve ze tő autók gaz da sá gos sá ga
Az ön ve ze tő autók ese té ben alap ve tő en más a hely zet, ugyan is a hasz ná lat hoz nem kell előre meg ven ni az
autót, és fő ként nem kell fo lya ma to san a hasz ná ló kö ze lé ben tá rol ni: amennyi ben éppen nincs szük ség a
gép ko csi ra, el lehet kül de ni, és a fel hasz ná lá si mo dell től füg gő en

Az ön ve ze tő autók ese té ben tehát meg szűn het az az el lent mon dás, amely sze rint az alap ve tő en mo bi li tást
célzó esz köz élet tar ta má nak nagy ré szé ben egy hely ben vesz te gel, ez ál tal le he tő vé vál hat a szű kös erő for ‐
rá sok ész sze rűbb (akár fo lya ma tos, 24 órás), gaz da sá go sabb ki hasz ná lá sa.

Egyé ni ver sus tö meg köz le ke dés, tu laj don lás ver sus bér lés az ön ve ze tő autók ko rá ban

Tö meg köz le ke dés: a ve ze tő nél kü li ko csi val po ten ci á li san el tű nik a határ az egyé ni és a tö meg köz le ke dés
kö zött, hi szen az egyé ni köz le ke dés eddig el ső sor ban a ve ze tő sze mé lyé hez volt kö tött. Azon ban ha bár mi ‐
kor ren del he tek ma gam nak ko csit, és az be mon dás ra el visz oda, ahova tar tok, fe les le ges sé válik ott hon
tar ta ni egy saját autót. Ezzel pár hu za mo san jócs kán csök kent he tő olyan bu szok üze mel te té se, ame lyek
szten- derd út vo na lon ha lad nak. Ezek he lyett kis mé re tű, egy-két sze mé lyes ko csi kat lehet ké szí te ni, ame ‐
lye ket címre lehet ren del ni. Ezek nyil ván nem ro busz tus, sokat fo gyasz tó jár mű vek, még csak jól sem kell
ki néz ni ük, csak ké nyel mes nek és üzem biz tos nak kell len ni ük. A tö meg köz le ke dés és az ön ve ze tő autók közt
azon ban nem fel tét le nül te kint he tő el dön tött nek a ver seny. Ahogy arra Ralph Bu eh ler fel hív ta a fi gyel met,
„a tö meg köz le ke dés nek ko moly elő nye, hogy sok kal gaz da sá go sab ban bánik a tér rel, mint az ön ve ze tő sze ‐
mély au tók, és ez igen fon tos lehet a zsú folt bel vá ro sok ese té ben” (Bu eh ler, 2018:14-16). Emi att a klasszi ‐
kus tö meg köz le ke dés ol csóbb ma rad hat, mint a funk ci ó it nagy részt át ve vő ön ve ze tő autók, ami kü lö nö sen
az ár ér zé keny fo gyasz tók szá má ra lehet vonzó, to vább ra is fenn tart va a tö meg köz le ke dést igény be vevő,
ke vés bé jó mó dú ak és a saját ko csi val köz le ke dő gaz da gab bak közti meg osz tást, csak leg fel jebb más hol hú ‐
zód nak majd a ha tá rai.

Bér lés, il let ve meg osz tott hasz ná lat: Az ön ve ze tő au tó zás ese té ben a ko csik tu laj don lá sá ról el to ló dik a
hang súly a bér lés, il let ve a sokak ál ta li, meg osz tott tu laj don lás felé. Emi att a ko csik költ sé ge i nek a szer ke ‐
ze te is meg vál to zik. Ma az in du ló magas, fix költ ség (kocsi meg vá sár lá sa) után az autó las san amor ti zá ló ‐
dik, ehhez ké pest vi szony lag kicsi a vál to zó költ sé gek ará nya (üzem anyag, kar ban tar tás). Az ön ve ze tő au ‐
tók nál a hasz ná lók ese té ben ki esik a kezdő fix költ ség, hi szen ezt fel te he tő en a be ru há zók vál lal ják át,
tehát tő ké vé ala kul. Ez a szük sé ges tőke azon ban a mos ta ni nál ki sebb lesz, mert - mivel az ön ve ze tő au tó ‐
kat el lehet kül de ni a köz pon ti ga rá zsok ba, tá ro ló- és kar ban tar tó he lyek re - ke ve sebb ko csi ra lesz szük ség,
mint most, a ha gyo má nyos autók ko rá ban.  Minden nek több fé le von za ta van: egy részt egy faj ta tő ke kon ‐
cent rá ci ót ered mé nyez het, hi szen a ko csi ban ma benne lévő, de fel sza ba du ló tőke so ka kat arra kész tet,
hogy azt fel él jék, más részt új be fek te té si le he tő sé get te remt a ta ka ré ko sak nak. Ez lehet a nagy tő ke része
is, de el is lehet osz ta ni azt a la kos ság tag jai kö zött. Ilyen szem pont ból tehát ma még kér dé ses, hogy
mind ez a gaz dag ság kon cent rá ci ó ját vagy éppen el len ke ző leg, a kon cent rá ció csök ke né sét von hat ja maga
után. Ugyan ak kor azt is je len ti, hogy szem ben a mai hely zet tel, ami kor a ko csit rossz hosszú távú be fek te ‐
tés nek te kint het jük, mert fo lya ma to san ve szít az ér té ké ből, az ál lan dó an meg úju ló, me ne dzselt ko csiflot tá ‐
ba való be fek te tés fel ve szi a klasszi kus, hosszú távú be fek te tés tu laj don sá ga it (egy faj ta be fek te té si alap pá
válik), így al kal mas lesz pl. nyug díj-elő ta ka ré kos ság ra. Az elő re lá tó em be rek ezért ettől kezd ve a nyug díj tő ‐
ké jü ket (ön ve ze tő) ko csik ban (ilyen flot tát mű köd te tő cé gek ben szer zett tu laj don rész révén) is tart hat ják.

A ko csi tá ro lás és par ko lás vál to zá sa az ön ve ze tő autók ko rá ban

Az ön ve ze tő au tók nak ki sebb ga rá zsok is ele gen dő ek le het nek, ugyan is elég lesz az uta zás cél já nál ki száll ‐
ni, a kocsi par ko lá sá ról már nem szük sé ges a hely szí nen gon dos kod ni, a kocsi ön ma ga meg old ja a par ko ‐
lást egy arra al kal mas he lyen. Egy ilyen „al kal mas he lyen” az ön ve ze tő ko csik akár egy más ra is zsú fo lód ‐
hat nak, ugyan is tet sző le ges sor rend ben hagy hat ják el. Ki sebb tá ro ló hely ese tén akár egy be já rat is ele gen ‐
dő, vagy is a lo gisz ti ka szi go rú sza bá lyai sze rint LI FO-znak (last in, first out), ami nem sze ren csés, mert a
be lül re szo rult ko csik akár so ká ig is ki ma rad hat nak a for ga lom ból. Ez a szem pont azon ban csak a nagy tá ‐
ro lók nál lesz lé nye ges, ahol min den kép pen FI- FO-zni kell (first in, first out), vagy is azt je len ti, hogy ezek ‐
nek kell len nie külön be- és ki já ra tá nak. Hi szen ahhoz nem kell ra gasz kod ni, hogy az em ber hez ugyan az az
autó jöj jön ki, mint ami a leg utób bi hasz ná la ta után be ment oda.

Nincs szük ség (nagy) par ko lók ra a plá zák ban, la kó há zak ban, de az ut cák ban sem, vagy is a - most főleg a
par ko ló autók miatt - szűk bel vá ro si ut cák ban ren ge teg hely sza ba dul fel a köz le ke dés re, ezzel is lé nye ge ‐
sen csök kent ve a du gó kat. Ál ta lá ban is csök ken a par ko lás ra igény be vett he lyek száma, mert egy részt
csök ken az autók át la gos mé re te, más részt ugyan úgy lehet par kol tat ni őket, mint a be vá sár ló ko csi kat,
ugyan is nem szük sé ges, hogy min den egyes au tó hoz külön hoz zá fé rést nyer jünk, mind egy, hogy me lyi ket
visszük el a par ko ló ból. Ezzel a je len leg ki hasz nál(hat)atlan lyu kak is jó par ko ló he lyek lesz nek. A nagy par ‐

6

vagy áll jon mások ren del ke zé sé re,

vagy men jen el ön ál ló an egy, az ön ve ze tő autók szá má ra fenn tar tott „re míz be”, ahol a rend szer üze ‐
mel te tői fel töl tik, kar ban tart ják, szük ség ese tén ki ja vít ják, il let ve a gép ko csit szük ség kép pen pusz tí tó
ele mek től védve tá rol ják.
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ko lók szük ség te len sé ge miatt a plá zák a kül vá ro sok ból vissza köl töz het nek a vá ros köz pon tok ba (il let ve
vissza épül het nek a bel vá ro sok ba a plá za idő szak előtt lé te ző ki sebb üz le tek, be vá sár ló ut cák), a be vá sár lá ‐
sok hoz is hasz nál ha tók lesz nek az ön ve ze tő autók, mivel nem lesz szük ség par ko ló ra az ön ve ze tő ko csik
szá má ra. Ugyan ak kor fon tos meg kü lön böz tet ni egy más tól az itt em lí tett par ko ló kat s azo kat a tá ro ló-, kar ‐
ban tar tó te le pe ket, ahol az ön ve ze tő autók kar ban tar tá sát, eset leg fel töl té sét vég zik (bár ez utób bit de ‐
cent ra li zál tan is meg lehet ol da ni).

A ko csik mé re té nek és di zájn já nak vál to zá sa

A ko csik mé re te azért lesz ki sebb, mert szá mos eset ben egy em ber nek pl. mun ká ba járni ele gen dő lesz
egy sze mé lyes ko csit ren del nie a négy sze mé lyes he lyett, így va ló szí nű leg több ség be ke rül nek az egy- és
két sze mé lyes ko csik az ál lo mány ban. Tehát nem csak a ko csik száma csök ken, hanem a mé re tük is. A gép ‐
jár mű vek szá má nak csök ke né se ter mé sze te sen alap ve tő en csök ken ti a par ko ló he lyek irán ti igényt. Per sze a
szám csök ke nést el len sú lyoz za, hogy meg nö vek szik irán tuk a fel hasz ná lói igény, ezzel vi szont nő a for ga ‐
lom, mert könnyeb ben ren del nek az em be rek ko csit. Hogy minden nek mi lesz az ered mé nye az utak te lí ‐
tett sé gé re nézve, még nem tud ha tó. A ko csik mé re té nek csök ke né se, a ra ci o ná li sabb for ga lom (elő zé sek
hi á nya), a ko csik közti kö ve té si tá vol ság csök ke né se, a ke ve sebb par ko ló autó csök ken ti az utak te lí tett sé ‐
get, a for ga lom nö ve ke dé se vi szont nö ve li.

A sínek el avul hat nak és fe les le ges sé vál hat nak

Nap ja ink ban sok or szág pénz ügyi leg tá mo gat ja a vas úti köz le ke dést, mert úgy vélik, hogy

Yair Wi se man, neves iz ra e li szak ér tő (2018) a cik ké ben azt ál lít ja, hogy az előbb fel so rolt érvek mind ér vé ‐
nyü ket vesz tik a há ló zat ba kö tött, elekt ro mos haj tá sú ön ve ze tő autók el ter je dé sé vel. A vas utak ál lí tó la gos
elő nyei sze rin te az ön ve ze tő, elekt ro mos autók el ter je dé se ese tén gyor san el ol vad ná nak. A kör nye zet vé del ‐
mi szem pon tok el tűn nek az elekt ro mos meg haj tás nál, a men tá lis és fi zi kai ké pes sé gek szin tén ir re le ván sok
lesz nek az ön ve ze tő jár mű vek el ter je dé sé vel, és ha son ló an a vá ro si zsú folt ság prob lé má ja is meg szű nik az
op ti ma li zált ön ve ze tő gép jár mű vek ese tén. Wi se man kö vet kez te té se, hogy a vasút két száz éves kon cep ci ó ‐
ja nagy va ló szí nű ség gel más meg ol dá sok nak adja át a he lyét (Wi se man, 2018:156-157).

A ma gunk ré szé ről ezt nem lát juk ennyi re egy ér tel mű nek, mert a hosszabb utak ese té ben a vasút meg őriz ‐
he ti az elő nyét (ké nyel me sebb egy nagy te rem ben ülni, mint egy hely ben, és menet köz ben jár kál ni is),
emel lett ol csóbb is lehet. A vasút el sőbb sé ge az au tók kal szem ben meg ma rad hat, ha ott is si ke rül meg ol ‐
da ni az ön ve ze tést, és meg-va ló sí ta ni a sze rel vé nyek szét da ra bo lá sát, ezzel sű rít ve az in du lá so kat, ami a
leg főbb ké nyel met len sé get je len ti a vas úti köz le ke dés ben. Emel lett az ön ve ze tő ko csik és a vasút jól ko ‐
ope rál hat: az ember az egyik vá ros ban ki vi te ti magát egy ön ve ze tő ko csi val a vas út ál lo más ra, akár köz vet ‐
le nül a saját vas úti ko csi já hoz, majd a cél ál lo más ra oda-ren del het egy másik, helyi ön ve ze tő ko csit.

Az ön ve ze tő autók ha tá sa az élet mód ra

Cso mag szál lí tás: új ösz tön zést kap az elekt ro ni kus be szer zés (akár úgy, hogy a hű tőnk au to ma ti ku san ren ‐
de li a hi ány zó té te le ket, ami hez per sze a hűtőt kell úgy ki ké pez ni, il let ve a cso ma go lást is stan dar di zál ni)
azzal, hogy egy sze rű vé válik a kéz be sí tés. Ehhez már nem kell kéz be sí tő (ami vel vi szont újabb ál lá sok vesz ‐
nek el), és az sem szük sé ges, hogy ott hon le gye nek. A meg ren delt árut egy ség cso ma gok ban ve ze tő nél kü li
ko csi ra pa kol ják, amely el vi szi a cso ma go kat a meg fe le lő ház hoz, ott be te szi őket a meg fe le lő en ki kép zett
(ma még nem lé te ző) cso mag pos ta lá dá ba, ame lyet eset leg belső lift köti össze a la kás sal és a hű tő vel.
(Ehhez a hű tő ket is át kell ter vez ni, hogy le gyen egy „hátsó” aj ta juk a cso mag szál lí tók nak, vagy is az ön ve ‐
ze tő autók elő nye i nek a ki ak ná zá sa egy sor más tárgy konst ruk ci ó ját is meg vál toz tat hat ja.) A meg ren de lé ‐
sek tel je sí té se akár ugyan azok kal a ko csik kal is tör tén het (ha annak konst ruk ci ó ja kel lő en ru gal mas), mint
ami vel a sze mély szál lí tás, emel lett az áru szál lí tás éj sza ká ra idő zít he tő, ezzel 24 órás sá te he tő a ko csik ki ‐
hasz nált sá ga, ami je len leg leg in kább a nap pa li órák ra kor lá to zó dik.

Be vá sár lás: erő sen csök ken het (eset leg meg is szű nik) a kocsi azon funk ci ó ja, hogy a be vá sá rolt hol mi kat
azzal szál lít juk haza, ál ta lá nos sá válik ugyan is a cso mag kül dés. Vissza té rünk a száz évvel ez előt ti ru tin hoz,
hogy a meg vá sá rolt hol mit nem ha za visszük, hanem ha za kül det jük. Emi att a be vá sár lás me ne te is meg vál ‐
to zik: egy be vá sár ló ko csi ba össze ké szít jük a meg vá sá rol ni kí vánt árut, hoz zá érint jük a hi tel kár tyán kat, a
többi au to ma ti ku san zaj lik. Meg szű nik a pénz tár és a pénz tár nál való sor ban állás. Igaz, ha son ló módon vá ‐
sá rol ha tunk ma is az on line áru há zak ban, de so kunk nak még fon tos, hogy a pol cok kö zött ke res gél jük az
árut, ne on line lis ták ban.

A ház hoz szál lí tás is egy sze rűb bé vál hat, fel pö rög az in ter ne tes ren de lés. A há zak ba ren de lés le adó ab la ko ‐
kat épí te nek, az áruk át vé te lé hez nem is kell ott hon tar tóz kod nunk. Mind ez vi szont a ma i hoz ké pest ren ge ‐
teg új for gal mat ge ne rál. A ki sebb té te le ket ezért majd dró nok kal ér de mes szál lí ta ni, vagy talán gaz da sá go ‐
sabb egy au tó ba egy szer re sok árut pa kol ni, s csak köz vet le nül a cél nál, az au tó ról ki hor da ni a drón nal. A
meg nö ve ke dett drón for gal mat szin tén sza bá lyoz ni szük sé ges (pl. az utca fö lött 3-4 mé ter re re pül het nek). A
kis drón tehát csak a sok árut tar tal ma zó kocsi és a végső cél pont kö zött köz le ke dik. A ko csi ban ál lan dó op ‐
ti mum szá mí tá si mű ve le tet fut tat ná nak, hogy az adott leg jobb út vo na lat meg ta lál ják.

A köz le ke dés tech ni ká já nak a meg vál to zá sa: akár a vá ro si, akár a köz úti (főleg az au tó pá lyán zajló) köz le ‐
ke dés ben, mi u tán az autók egy mást meg előz ni nem fog ják, a tar tó san egy irány ba menő ko csik menet
köz ben össze kap cso lód hat nak a meg fe le lő he lyen, mi u tán in for má lód tak, hogy a töb bi ek merre men nek. Ez

a vasút az összes köz le ke dé si ága zat közt a leg biz ton sá go sabb;

azok szá má ra is, akik szel le mi vagy fi zi kai prob lé má ik miatt nem tud nak gép ko csit ve zet ni, a vasút biz ‐
to sít ja a mo bi li tást;



amennyi ben egy ko ráb ban sze mély gép ko csit ve ze tő sze mély a vas utat vá laszt ja, csök ken az utak zsú ‐
folt sá ga;



egy utas ki lo mé ter re ve tít ve a vasút a leg ke vés bé szennye ző köz le ke dé si mód.
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ismét ha tás sal lehet a ko csik di zájn já ra, még kom pak tab bá (s va ló szí nű leg ke vés sé esz té ti kus sá) vál hat nak.
Az utak kvázi sínné ala kul hat nak, mi u tán nem kell tö rőd ni az elő zés sel. Az egyet len prob lé mát a ko csi sze ‐
rel vé nyek szét vá lá sa és össze ol va dá sa je len ti a ke resz te ző dé sek nél, il let ve az egyes ko csik ki vá lá sa és be ‐
csat la ko zá sa. Ezért az út biz to sít hat ná az elekt ro mos sá got, csök kent ve az áram szál lí tá si költ sé ge it; eset leg
maga az út is ter mel het a fe lü le tén elekt ro mos ára mot. Egyes ko csik ba akár a motor sem szük sé ges, ha
egyéb ként is össze kap cso lód nak; elég egy „mo tor vo nat” egy sze rel vény hez.

Mind ez erős ösz tön zést je lent a szint be li ke resz te ző dé sek s így a dugók meg szün te té sé re, a köz le ke dés fel ‐
gyor sí tá sá ra. A ke resz te ző dé sek ki ala kí tá sa is egy sze rűbb, mert gyen géb bek és kes ke nyeb bek le het nek az
utak. Igaz, így a vá ro sok ban a gya lo go sok már nem tud nak át fut ni a ko csik kö zött (mely a leg gya ko ribb
bal eset for rás), emi att tö re ked ni fog nak az utak és a gya lo gos köz le ke dés szint be li el vá lasz tá sá ra, ami azt je ‐
len ti, hogy egy be füg gő nagy gya lo gos terek ala kul nak ki a vá ro sok ban.

Az ön ve ze tő autók ha tá sa a mun ka erő ter me lé keny sé gé re

Nagy já ból egyet ér tés van abban, hogy az ön ve ze tő autók el ter je dé se a dol go zók ter me lé keny sé gé re is ked ‐
ve ző ha tás sal lesz, mivel az em be rek nem a ve ze tés ben el fá rad va ér kez nek majd meg a mun ka he lyük re
(Reese, 2016). Ez kü lö nö sen azon or szá gok ese té ben lehet je len tős, ahol a dol go zók rend sze re sen ma gán ‐
au tók kal jár nak mun ká ba. Ilyen or szág pél dá ul az Egye sült Ál la mok, il let ve Nyu gat-Eu ró pa szá mos or szá ga,
de ez a ten den cia a fej lő dő or szá gok ban is ter je dő ben van. Nyil ván va ló, hogy amennyi ben na pon ta több
tucat ki lo mé tert kell sok eset ben zsú folt uta kon meg ten ni, a dol go zó fá rad tan, ki me rül ten és ide ge sen ér ‐
ke zik meg a mun ka he lyé re, mely be fo lyá sol ja a mun ka vég zé sét is.

Az ön ve ze tő autók hát rá nyai - a tel jes ön ‐
ve ze tés re való át me net idő sza ka
Mi köz ben az ön ve ze tő autók ko moly elő nyök kel ren del kez het nek, szá mos hát rá nyuk is le het sé ges, főleg
abban az át me ne ti idő szak ban, ami kor az új és régi tech no ló gia egy más mel lett mű kö dik. Ebben az idő ‐
szak ban a tel jes ön ve ze tés még nem áll ren del ke zés re, de az au to ma ta rend sze rek szá mos fel ada tot (se ‐
bes ség tar tást, sáv kö ve tést, par ko lást) már át vesz nek a ve ze tő től. Ez azon ban bal eset ve szé lyes, mert a mo ‐
no tó nia miatt a ve ze tő el bam bul hat, akár el is alud hat ve ze tés köz ben. Ezek a bal ese tek erő sen vissza vet ‐
he tik az ön ve ze tő autók el ter je dé sét.

Ami kor a ko csik már ké pe sek a tel jes ön ve ze tés re, de még nem szo rí tot ták ki tel jes egé szé ben a sofőr által
ve ze tett ko csi kat, a bal ese tek szin te ki zá ró lag ami att tör tén het nek, hogy a so fő rök a vi sel ke dé sük kel (a hir ‐
te len öt let től ve zé relt ma nő ve re ik kel, elő zé si szán dé ka ik kal, vagy is azzal, hogy nem „szi mu lál ják” az ön ve ‐
ze tő ko csik vi sel ke dé sét) meg za var ják a for gal mat. Ennek kö vet kez mé nye lehet, hogy fel gyor sul a sofőr
által ve ze tett autók ki szo rí tá sa, mely végül a ve ze tés be til tá sá hoz ve zet het.

To váb bi kri ti kus pont lehet, hogy az au tó zás fon tos kul tu rá lis kon no tá ci ót tar tal maz: autót ve zet ni ma még
sok tár sa da lom ban presz tízs kér dés, ami ről fel te he tő en sokan nem kí ván nak le mon da ni. Ez azon ban a vál to ‐
zást csak las sít hat ja, a ko csik stá tu sza (tu laj don lá suk kal és di zájn juk kal együtt) meg vál to zik, fo ko za to san
el ve szí tik stá tusz-szim bó lum jel le gü ket. Per sze le het sé ges, hogy egy szűk réteg to vább ra is meg en ge di ma ‐
gá nak a saját tu laj do nú ön ve ze tő ko csit, de ezek fenn aka dá so kat okoz hat nak, mivel nem tud ják igény be
venni azo kat a par ko ló kat, ame lye ket ki mon dot tan úgy ter vez tek, hogy eset le ges a gép ko csik ki me nő sor ‐
rend je.

Az ön ve ze tő autók ha tá sa a gaz da ság ra
Ha tá suk a mun ka erő pi ac ra

Az ön ve ze tő autók el ter je dé sé vel sok állás el vész: az összes tö meg köz le ke dé si so fő ri állás, ugyan ak kor né ‐
hány új ke let ke zik a flot ta me ne dzse lé sé vel kap cso la tos ügy in té zés re. A te her au tók ve ze tő nél kü li vé vá lá sá ‐
val meg szűn nek a köz úti szál lí tá si mun ka kö rök. A te her au tók akár a mai for má ju kat is el ve szít he tik, és egy ‐
sze rű gu ru ló kon té ne rek ké vál nak egy össze kap cso ló dó ko csik ból álló, al kal mi „sze rel vé nyen” belül.

Nem lesz szük ség köz le ke dé si rend őr re sem, a ko csik mű sza ki el len őr zé sét pedig on line el lehet vé gez ni. A
ve ze tés be til tá sa miatt nem indul több ve ze tő kép zés, ezek a vál lal ko zá sok is meg szűn nek, a fő ál lá sú so fő ‐
rök kel együtt. Ugyan ak kor, amint azt már ko ráb ban je lez tük, az au tó ve ze tés meg szű né se miatt a dol go zók
ki pi hen teb ben ér kez nek a mun ka he lyük re, ami nö ve li a ha té kony sá gu kat és ter me lé keny sé gü ket.

Utak épí té sé nek, kar ban tar tá sá nak fi nan szí ro zá sa, hasz ná lat ará nyos útdíj

Az ön ve ze tő autók ko rá ban fel te he tő leg meg vál to zik majd az utak épí té sé nek és kar ban tar tá sá nak fi nan szí ‐
ro zá sa is. A mai mo dell sze rint - a kevés fi ze tős au tó pá lya ki vé te lé vel - az uta kat adók ból tart ják fenn,
gyak ran gyen ge mi nő ség ben. Az utak köz jó szá gok, emi att min den ki a ma xi má lis hasz ná lat ban és a mi ni ‐
má lis hoz zá já ru lás ban ér de kelt. Ma már adot tak a tech ni kai fel té te lek ahhoz, hogy pon to san fi gyel jék és
szá mon tart sák, me lyik autó me lyik úton, mi lyen se bes ség gel, mennyit mozog, vagy is le het sé ges lenne
sze mély re sza bott, pon tos út dí jat ki szab ni, hogy az tel jes mér ték ben fe dez ze az utak kar ban tar tá sát. Ez
lenne a sokat em le ge tett „hasz ná ló fizet” elv ér vé nye sí té se az utak ese té ben. Tá gabb ér te lem ben ez azt je ‐
len ti, hogy meg old ha tó lenne az út há ló zat me ne dzse lé sé ben is az esz köz-for rás il lesz tés, vagy is az, hogy
meg ha tá ro zott célra és annyit szed je nek be a tény le ges hasz ná lók tól, amennyi annak a meg fe le lő szín vo ‐
na lú fenn tar tá sá hoz szük sé ges, külső for rá sok be vo ná sa nél kül.

Ezt ma már le het sé ges lenne meg va ló sí ta ni, még sem te szik meg. Pedig nem biz tos, hogy többe ke rül ne,
mint a mai konst ruk ció, ami kor a kar ban tar tást el ha nya gol ják, majd egy sze ri nagy be ru há zás ként ra di ká li ‐
san fel újít ják. De ha fel té te lez zük, hogy az új mo dell összes sé gé ben mégis többe ke rül ne, vagy is új pén ze ‐
ket von ná nak be az utak fenn tar tá sá ba, ez min dent egy be vet ve csök ken te né a fo gyasz tást. Lát ha tó vá
válna, hogy a mai rend szer ben az utak fi nan szí ro zá sa rej tett re diszt ri bú ci ót tar tal maz a sze gé nyeb bek felé,
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hi szen ők ki sebb adót fi zet nek, így az adók ból fi nan szí ro zott je len le gi mo dell ben ők ke ve seb bet fi zet nek a
hasz ná la tért, mint hasz ná lat ará nyos díjak ese tén tör tén ne. Vagy is ez az új fi nan szí ro zá si mo dell ugyan ará ‐
nyo sabb és mél tá nyo sabb, de a mai rend szer rej tett szo li da ri tá sát ki kü szö böl né a rend szer ből.

Mi u tán az ön ve ze tő autók ese té ben a ma gán sze mé lyek összes sé gé ben nem tu laj do nol ni, hanem bé rel ni
fog ják a ko csi kat (ki vé ve a pro fesszi o ná lis fel hasz ná lók, pl. a te her au tók), el mo só dik a határ a kocsi és a
tö meg köz le ke dés kö zött. Mivel az előb bi ké nyel me sebb, sokan vál ta ná nak át rá, emi att összes sé gé ben
meg nő ne a for ga lom és az utak ter he lé se is. El le ne vé de kez ni az em lí tett, hasz ná lat ará nyos út díj jal lehet,
ami meg drá gít ja az egyé ni köz le ke dést, és ol csób bá teszi a bu szo kat, vo na to kat, ezzel eny hül a zsú folt ság
(mond hat ni a sze gé nye ket busz ra kény sze rít jük a ko csik he lyett).

Ér de mes meg vizs gál ni azt is, hogy az ön ve ze tő autók mi lyen vál to zást okoz nak a köz gaz da ság tan ban. A
hasz ná la tala pú útdíj az utak egé szen más faj ta fi nan szí ro zá sát je len ti, mint a ko csi tu laj don és a kö zös sé gi fi ‐
nan szí ro zá sú út. Más képp ta ka ré kos ko dik az ember, ha köz vet le nül az útért fizet, mint ha annak nagy ré szét
már előre ki fi zet te a kocsi árá ban. Még a ben zin nel teli tank is pa zar lás ra ösz tö nöz, mint min den olyan
konst ruk ció, ahol a fel hasz ná lás és a fi ze tés el vá lik egy más tól (Tha ler-Sun stein, 2011).

Az ön ve ze tő autók ha tá sa a biz to sí tá si pi ac ra

A gép jár mű-fe le lős ség biz to sí tás az egyik leg na gyobb biz to sí tá si rész pi ac szer te a vi lá gon. Az ön ve ze tő
autók egyik ha tá sa a gép jár mű bal ese tek ra di ká lis csök ke né se lehet, hi szen a jö vő ben - leg alább is a tel jes
ön ve ze tés meg va ló su lá sa után - ennek okai csak mű sza ki hibák le het nek. Ezért a gép jár mű-fe le lős ség biz to ‐
sí tás (az ed di gi fe le lős ve ze tő hi á nyá ban) át ala kul ter mék fe le lős sé gi biz to sí tás sá, és össze gé ben a tö re dé ‐
ké re csök ken, ma gá val vonva a biz to sí tói ap pa rá tus ra di ká lis csök ke né sét is. De nem csak a fe le lős ség biz to ‐
sí tás csök ken ne lát vá nyo san, hanem a casco is, mert a ko csik nem tör nek össze, nem lop ják el, mi u tán
nem lesz egyé ni pi a cuk, és ma guk ban a (vagy köz le ke dő, vagy biz ton sá gos te le pen, nem az utcán par ko ló)
ko csik ban sem lesz nek kü lö nö sebb ér té kek, amely miatt ér de mes lenne fel tör ni őket (az ön ve ze tő au tók kal
kap cso la tos biz to sí tá si és jogi kér dé sek ről lásd pl. Schel le kens, 2015; Glancy, 2015).

Az ön ve ze tő autók tá gabb tár sa dal mi ha ‐
tá sai
Az autók hasz ná la tá nak vál to zá sa és ennek ha tá sai

Összes sé gé ben va ló szí nű leg a ko csi hasz ná lat emel ke dé se vár ha tó, vissza tar tó erő lehet vi szont - szem ben
a mai mo del lel, ami kor az egy sze ri, na gyobb be fek te tés után az amor ti zá ci ót nem kell azon nal a folyó fi ze ‐
tés ből fi nan szí roz ni, csak az üzem anya got - az azon nal meg je le nő hasz ná la ti költ ség, az útdíj és az üzem ‐
anyag ára. A ki ter jesz tés irá nyá ba hat azon ban, hogy sok ma még fel me rü lő prob lé ma meg ol dód hat az ön ‐
ve ze tő autók el ter je dé sé vel. Az idő sek, akik ma már nem tud ják hasz nál ni a ko csi kat, ezt ismét meg te he tik.
Meg nő het a vi dé ken dol go zók és az onnan in gá zók ará nya. El kép zel he tők iro dá nak, tár gya ló te rem nek, há ‐
ló fül ké nek be ren de zett ko csik. Le het sé ges lesz a tár gya lá so kat iroda he lyett a ko csi ban tar ta ni, a kocsi csak
egy sze rű en tesz egy kört köz ben. Ha a mun ká ba való be já rás sal töl tött időt akár ol va sás ra, té vé zés re for ‐
dít hat juk, akkor nem lesz iga zán je len tő sé ge, hogy a mun ka he lyünk höz közel lak junk, ez pedig új ösz tön ‐
zést ad a nagy vá ro sok ból való ki te le pü lés hez is, vagy is akár a te le pü lé sek is sok kal de cent ra li zál tab bá vál ‐
hat nak.

To váb bi tár sa dal mi ha tá sok, egész ség ügyi ha tá sok

Mivel meg szűn né nek vagy leg alább is drasz ti ku san csök ken né nek a köz úti bal ese tek, le csök ken ne a szerv ‐
do no rok száma is, hi szen a ta pasz ta la tok sze rint a gép ko csi-, mo tor bal ese tek ál do za tai rend sze rint fi a ta labb
em be rek, akik ma a szerv át ül te té sek meg fe le lő do nor jai. A to váb bi le het sé ges tár sa dal mi hatás az al ko ho ‐
liz mus emel ke dé se, hi szen a ve ze tés már nem tart ja vissza az em be re ket, sőt ki fe je zet ten adja magát,
amely nek meg til tá sá ra nem lesz nyo mós érv. Meg ol dást kell ta lál ni arra a kér dés re is, hogy mi lesz a fi a ta ‐
lok se bes ség szük ség le té vel? Eset leg a fiúk vissza szok nak a lo vag lás ra, amit ko ráb ban át en ged tek a lá nyok ‐
nak? Mi u tán az autó stá tus szim bó lum jel le ge fel te he tő en meg szűn ne, nem lenne lé nye ges az autók kül se je.
A sport au tók meg ma rad ná nak az ipari re zer vá tu mok ban és talán a fej let len or szá gok ban.

A ve ze tés jö vő je

Va ló szí nű leg a jö vő ben ve zet ni csak a bar bár or szá gok ban fog nak, s azok ban a „mű velt” or szá gok ban,
ahon nét van köz le ke dés a bar bár or szá gok ba. Emi att lesz egy új faj ta tu riz mus: az em be rek el men nek el ‐
ma ra dott or szá gok ba csak azért, hogy ott saját maguk ve zet hes se nek. Ez egy faj ta „ka taszt ró fa tu riz mus”
jel le gű te vé keny ség lehet majd.

A to vább fej lő dés táv la tai
El kép zel he tő, hogy a tá vo lab bi jö vő ön ve ze tő autói akár be épí tett ülé se ket sem tar tal maz ná nak, hanem
olyan mozgó ülé sek kel sze re lik fel őket, ame lyek be pa kol ni is lehet. Tehát egy rövid távon min den ki ülve
köz le ke dik (pl. a szo bá ja és a ren delt kocsi kö zött), majd az ülés sel együtt be száll a ko csi ba, ki száll a rep té ‐
ren, a mo to ros ülés sel együtt be száll a re pü lő gép be, ami egy ben a re pü lő gép ülése lesz, mivel azon szin tén
hi á nyoz nak az ülé sek. Az ön ve ze tő autók ülés el ren de zé sé re vo nat ko zó an lásd pl. Mo ha med El ban ha wi,
Milan Simic és Reza Jazar el gon dol kod ta tó cik két (El ban ha wi et al., 2015).

Az ön ve ze tő autók egész ség ügyi kö vet ‐
kez mé nyei
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A tel je sen au to nóm, mozgó ülé se ket tar tal ma zó autók ese té ben ko moly ve szélyt je lent het a moz gás sze ‐
gény élet mód mi at ti izom le épü lés, amit nyil ván va ló an jól szer ve zett sport te vé keny sé gek kel kell majd el len ‐
sú lyoz ni. Ez olyan új te vé keny sé ge ket ve tít het előre, ame lye ket ma még el kép zel ni sem tu dunk, de va ló szí ‐
nű leg ez ko moly mun ka erő pi a ci kö vet kez mé nyek kel jár majd.

At ti tű dök és azok vál to zá sa a ro bo tok kal,
il let ve az ön ve ze tő au tók kal szem ben
At ti tű dök az egyes eu ró pai or szá gok ban

Fon tos meg néz ni, hogy mi lyen ér zel mi at ti tű dök lé tez nek az egyes or szá gok ban a ro bo tok kal, il let ve az ön ‐
ve ze tő au tók kal kap cso lat ban, il let ve azt, ho gyan vál toz nak ezek az at ti tű dök, ugyan is az új ku ta tá sok irá ‐
nyult sá gát, il let ve az új ered mé nyek el ter je dé sét, gaz da sá gi hasz no sí tá sát nagy mér ték ben meg ha tá roz zák
ezek az ér ték rend szer be li és at ti tűd be li té nye zők.

Gnambs és Appel (2018) cik kük ben annak a ku ta tás nak az ered mé nye it is mer tet ték, ame lyet 2012 és 2017
közt az EU 27 or szá gá ban össze sen 80 396 főre ki ter je dő, rep re zen ta tív vizs gá lat során vé gez tek három
hul lám ban. A leg fon to sabb meg ál la pí tá sa ik a kö vet ke zők vol tak:

Nyil ván va ló, hogy a ro bo tok el uta sí tá sa erő sen össze füg gött a mun ka he lyek fél té sé vel, és mivel a ku ta tást
nem sok kal a gaz da sá gi vál sá got kö ve tő en vé gez ték, ez az at ti tűd erő sö dött is. Ahogy írták, a „ro bo ti zá ci ó ‐
val szem be ni ne ga tív at ti tű dök, il let ve azok erő sö dé se fi gyel mez te tő en kell hogy has son a po li ti kai sta ke ‐
hold erek re” (Gnambs- Appel, 2018:20). Eu ró pá ban (de fel te he tő leg ál ta lá ban a fej lett ipari or szá gok ban) a
ro bo ti zá ció, il let ve az ön ve ze tő autók kér dé se az em be rek at ti tűd je i ben gyak ran össze kap cso ló dik, mivel bi ‐
zony ta lan, hogy a ro bo ti zá ció kö vet kez té ben meg szű nő ál lá so kat más te rü le te ken pó tol ni tud ják, ezért a
mun ka he lyek el vesz té sé től való fé lel met rá ve tí tik az ön ve ze tő autók kér dé sé re is, me lyet még erő sít a bal ‐
ese tek től való (mint lát hat tuk, gya kor la ti lag in do ko lat lan) fé le lem is.

At ti tű dök az ön ve ze tő au tók kal szem ben Kí ná ban

Ér de kes, hogy alap ve tő en el té rő at ti tű dök fi gyel he tők meg Kína fej lett ré gi ó i ban, mint Eu ró pá ban. Egy
2018-ban Gu angz hou Ci ty ben vég zett ku ta tás sze rint a vá la szo lók 99%-a is mer te az in tel li gens ön ve ze tő
autók jel lem ző it (ezek 45%-a az in ter net ről szer zett is me re te ket), ugyan ak kor a vá la szo lók je len tős része a
biz ton sá gi té nye zők kel kap cso la tos ag go dal mát is ki fe jez te. A vá la szo lók 70%-a ugyan ak kor nem bízná
magát tel je sen az ön ve ze tő au tók ra, bi zo nyos fokú el len őr ző funk ci ó kat sze ret ne ma gá nak meg tar ta ni.
Más részt vi szont a vá lasz adók 94%-a lett volna haj lan dó olyan in tel li gens au tó kat vá sá rol ni, ame lyek ren ‐
del kez nek bi zo nyos ön ve ze tő funk ci ók kal, és még ma-ga sabb árat is fi zet tek volna érte. Ez alap ve tő en jelzi,
hogy Kí ná ban az in tel li gens ön ve ze tő autók piaca je len tős lesz a jö vő ben. Ugyan ak kor fon tos lesz meg ‐
győz ni a vá sár ló kat az ön ve ze tő autók biz ton sá gos sá gá ról.

Ér de kes, hogy a ro bo tok mi at ti mun ka hely el vesz tés sel kap cso la tos fé lel mek nem igen me rül tek fel Kí ná ban,
fel te he tő en azért, mert a kínai gaz da ság di na mi ku san fej lő dött a vizs gált idő szak ban, és fo lya ma to san vont
be újabb és újabb dol go zó kat a ter me lés be.

Az ön ve ze tő autók mint ki tö ré si le he tő ‐
ség a „kö ze pes jö ve del mi csap dá ból”
Az ön ve ze tő autók fej lesz té se ro ham lép tek kel halad a vi lág ban, ami egy út tal azt is je len ti, hogy mind azok ‐
nak, akik be akar nak száll ni, a leg fej let tebb elekt ro ni kai, me cha ni kai, rend szer szer ve zé si, ITC-tech no ló gi ai
is me re tek kel kell ren del kez ni ük. Je len leg az ön ve ze tő autók fej lesz té se el ső sor ban a fej lett cent rum or szá ‐
gok ban (Nyu gat-Eu- rópa, Észak-Ame ri ka) fo lyik, bár amint azt már je lez tük, szá mos jel sze rint Kína is
igyek szik fel zár kóz ni ehhez a fo lya mat hoz. Kína ese té ben az ön ve ze tő autók fej lesz té se fon tos ki tö ré si pont
lehet.

Az új tí pu sú glo ba li zá ció meg je le né se, a nem zet kö zi vál la la tok föld raj zi op ti ma li zá ci ó ja

A 20. szá zad utol só har ma dá ban a ha gyo má nyos glo ba li zá ci ós fo lya mat alap ve tő en át ala kult, és míg ko ráb ‐
ban a kül ke res ke de lem és a nem zet kö zi mun ka erő moz gás fel gyor su lá sa jel le mez te, a 20. szá zad het ve nes-
nyolc va nas éve i től kezd ve mind in kább a transz na ci o ná lis vál la la tok do mi nál ták. Ek ko ri ban már a tőke nem ‐
zet kö zi moz gá sa, azon belül is el ső sor ban a kül föl di mű kö dő tő ke-be ru há zá sok (vagy is az olyan nem zet kö zi
tő ke moz gá sok, ame lyek révén a kül föl di be ru há zók meg ha tá ro zó sze re pet nyer tek a kül föl dön lét re ho zott
le ány vál la la ta ik ban) vál tak do mi náns sá, amely nek nyo mán a nem zet kö zi ke res ke del men belül a vál la la ton
be lü li kül ke res ke de lem vált meg ha tá ro zó vá. Ez azt je len ti, hogy szem ben a ko ráb bi évek kel, nem ön ál ló
vál la la tok közt folyt a kül ke res ke de lem, hanem sok kal in kább a nem zet kö zi vál la la tok kü lön bö ző egy sé gei
közt. A glo bá lis transz na ci o ná lis vál la la to kon belül az in ter net, va la mint a glo bá lis vál la la ti stra té gi ák meg je ‐
le né se le he tő vé tette a te vé keny sé gek ré szek re bon tá sát, és a köz le ke dés és szál lí tás ol csób bá, gyor sab bá
vá lá sa nyo mán le he tő vé vált a ter me lő te vé keny ség egyes ele me i nek föld raj zi te rí té se, vagy is hogy az úgy ‐
ne ve zett „ér ték lánc” egyes ele me it kü lön bö ző or szá gok ba te le pít sék ki a nem zet kö zi vál la la tok. Erről a fo ‐
lya mat ról vál la lat gaz da sá gi szem pont ból szá mos elem zés és tan könyv is ké szült (lásd pl. Las ser re, 2012).

2012 és 2017 kö zött a ro bo tok meg íté lé se rom lott,

ezen belül a mun ka he lyi te vé keny sé ge ket se gí tő ro bo tok meg íté lé se rom lott a leg in kább,

leg mar kán sabb az ala cso nyabb kép zett sé gű nők ese té ben volt ne ga tív irá nyú vál to zás,

azon or szá gok ban, ahol az idő sek ará nya ma ga sabb, ke vés bé volt erős a ro bo tok el uta sí tá sa.
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A transz na ci o ná lis vál la la tok te vé keny sé gét ettől kezd ve egyre in kább az ér ték lánc egyes ele me i nek föld raj ‐
zi op ti ma li zá ci ó ja ha tá roz ta meg: az egyes te vé keny sé ge ket a nem zet kö zi vál la lat bi ro dal mon belül azon le ‐
ány vál la la tok ba szer vez ték, ame lyek nek ez ál tal va la mi lyen gaz da sá gi elő nye szár ma zott. A ki lenc ve nes éve ‐
ket kö ve tő en az újon nan át ala kult, volt szo ci a lis ta or szá gok igen vonzó be ru há zá si cél pon tot je len tet tek,
ugyan is ott bő vé ben ren del ke zés re állt a fe gyel me zett és jól kép zett mun ka erő, a bérek ala cso nyak, a szak ‐
szer ve ze tek pedig gyen gék vol tak, emel lett föld raj zi lag nem fe küd tek olyan távol a nyu gat-eu ró pai cent ‐
rum te rü le tek től, mint az ázsi ai vagy la tin-ame ri kai fej lő dő or szá gok. Ennek kö vet kez té ben ide á lis nak lát ‐
szott, hogy 1990 után a nyu gat-eu ró pai mul tik az ala csony hoz zá adott ér té kű fel dol go zó ipa ri te vé keny sé ‐
gü ket te le pít sék ki az eu ró pai volt szo ci a lis ta or szá gok ba.

A nem zet kö zi vál la lat gaz da sá gi szak iro da lom ban gyor san el ter jedt az a nézet, hogy a ter me lé sen belül a
hoz zá adott érték alap ve tő en attól függ, hogy az egyes ele mek ho gyan kap cso lód nak egy más hoz, és ennek
során ki de rült, hogy míg egy fe lől a ter ve zés, a pénz ügyi irá nyí tás, a mar ke ting és az ér té ke sí tés vi szony lag
na gyobb hoz zá adott ér té ket elő ál lí tó te vé keny ség, addig az egy sze rű fel dol go zó ipa ri össze sze re lés ennél
sok kal ala cso nyabb hoz zá adott ér té ket hor doz.

A kö ze pes jö ve del mi csap da és az új tí pu sú glo ba li zá ció kap cso la ta

A kö ze pes jö ve del mi csap da szo ro san össze függ a glo ba li zá ció új hul lá má val  és a transz na ci o ná lis vál la la ‐
tok kal. A kö ze pes jö ve del mi csap da azt írja le, hogy a fej lő dő or szá gok vi szony lag könnyen el jut nak egy kö ‐
ze pes jö ve del mi szint re, de aztán ott rend re meg ra gad nak (lásd erre vo nat ko zó an pl. Gill-Kha ras, 2015
elem zé sét). Ez va ló szí nű leg össze függ a transz na ci o ná lis vál la la tok glo bá lis föld raj zi op ti ma li zá ci ós te vé ‐
keny sé gé vel: nyil ván va ló, hogy ami kor egy nem zet kö zi vál la lat né hány te vé keny sé get (vagy is ér ték lán cá ‐
nak ala csony hoz zá adott ér té ket ter me lő ré szét) ki te le pít egy el ma ra dott, olcsó bér szín vo na lú or szág ba,
akkor egy ideig gyors nö ve ke dést in du kál az il le tő or szág ban, nö vel ve a fog lal koz ta tást, és új ter me lé si
tech no ló gi á kat ho no sít va meg ott. Azon ban egy bi zo nyos szint után a transz na ci o ná lis vál la lat nak már nem
éri meg to váb bi ma ga sabb szin tű, ma ga sabb hoz zá adott ér té kű te vé keny sé get az il le tő or szág ba te le pí te ni,
hi szen erre már meg van nak a ka pa ci tá sai azon or szá gok ban, ame-lyek már ko ráb ban ki ala kí tot ták ilyen jel ‐
le gű te vé keny sé ge i ket (lásd erre vo nat ko zó an pl. Csath, 2019).  Egyre gyak rab ban merül fel, hogy a kö ‐
zép-eu ró pai or szá gok (Ma gyar or szág, Szlo vá kia, Ro má nia és Cseh or szág) a kö ze pes hoz zá adott ér té kű fel ‐
dol go zó ipa ri te vé keny sé gek től való, túl zott egy ol da lú füg gés be ke rül tek (pl. a ha gyo má nyos au tó gyár tás).
Ebben a hely zet ben, úgy tűnik, alap ve tő pa ra dig ma vál tás nél kül ezek az or szá gok (köz tünk ha zánk is) kép ‐
te le nek ki jut ni a „kö ze pes jö ve del mi csap dá ból”.

Ki tö rés az ön ve ze tő autók fej lesz té sé ben való rész vé tel lel

A ki tö rés (egyik) útja éppen az ön ve ze tő autók fej lesz té se lehet, és ez azért is fon tos, mert az az ön ve ze tő
autók fej lesz té se során egy szer re van szük ség szoft ve rek, ér zé ke lő rend sze rek, ak ku mu lá to rok, elekt ro mo ‐
to rok és egyéb au to ma ti kus be avat ko zást se gí tő rend sze rek stb. fej lesz té sé re. Ezek a te vé keny sé gek azon ‐
ban már nem egy sze rű, ala csony hoz zá adott ér té kű, olcsó bérű mun ká so kat igény lő te vé keny sé gek, éppen
el len ke ző leg, olyan magas hoz zá adott ér té kű te vé keny sé gek, ame lyek ma ga sab ban kép zett és job ban fi ze ‐
tett mun ka erőt igé nyel nek. E fej lesz té si irány to váb bi elő nye lehet, hogy nem áll túl zot tan távol a már
eddig is meg lé vő gép jár mű ipa ri tech ni kai mun ka kul tú rá tól, tehát az ilyen irány ban tör té nő el moz du lás nem
je lent fel tét le nül új is me re tek és ké pes sé gek meg ta nu lá sát, hanem a már ko ráb ban meg lé vő ké pes sé gek re
lehet épít kez ni.

Ha zánk ban is meg kez dő dött az ön ve ze tő au tók hoz kap cso ló dó te vé keny sé gek kor mány za ti tá mo ga tá sa. A
Za la eger szeg mel let ti teszt pá lyát ki fe je zet ten azért hoz ták létre, hogy az ön ve ze tő autók fej lesz té sét se gít ‐
sék. 2018-ban Graz ban, a köz le ke dé si mi nisz te rek kon fe ren ci á ján „Pal ko vics Lász ló el mond ta, hogy Ma ‐
gyar or szág élen jár abban, hogy olyan tech no ló gi át ku tat nak és fej lesz te nek a cégek, ame lyek az ön ve ze tő
autók irá nyá ba mu tat nak. Két éve ezért is dön tött úgy a kor mány, hogy lét re hoz egy vi lág szin ten egye dül ‐
ál ló teszt kör nye ze tet, ami nek a köz pon ti eleme a za la eger sze gi teszt pá lya. Az ön ve ze tő jár mű vek fej lesz té ‐
sé ben Ma gyar or szág együtt mű kö dik Auszt ri á val és Szlo vé ni á val is, mert egye bek mel lett azt is vizs gál ni
sze ret nék, hogy ha tár át lé pés ese tén ho gyan vi sel ke dik a jármű” (Vi lág gaz da ság, 2018). Mind eb ből az kö ‐
vet ke zik, hogy Ma gyar or szág ese té ben az ön ve ze tő autók nem csak a köz le ke dést, va la mint a min den na pi
éle tün ket lesz nek ké pe sek meg vál toz tat ni, hanem - amennyi ben oko san hasz no sít juk ener gi á in kat és erő ‐
for rá sa in kat - az ön ve ze tő autók fej lesz té se révén je len tős tech no ló gi ai ug rást is meg va ló sít ha tunk, amely ‐
nek kö vet kez té ben ki jut ha tunk a gaz da sá gi fej lő dést hosszabb távon gátló „kö ze pes jö ve del mi csap dá ból”
is.

Ehhez azon ban na gyon tu da tos fej lesz té sek re van szük ség, és ko moly be ru há zá so kat kell vé gez ni az em be ‐
ri tőke, min de nek előtt az ok ta tás terén, hogy ren del kez zünk majd meg fe le lő szak em be rek kel, akik re stra té ‐
gi át lehet épí te ni. És ter mé sze te sen el en ged he tet len lesz a dol go zók bé ré nek eme lé se, meg be csü lé se is,
kü lön ben a ki kép zett szak em be rek kül föld re tá voz nak.

Jegy ze tek
1. Jelen ta nul mány hoz az első ins pi rá ci ót a The Eco no mist 2012. ok tó ber 20-i, gon do lat éb resz tő cikke
adta (The Eco no mist, 2012). A ta nul mány nem jö he tett volna létre Árva Lász ló ön zet len és sok ol da lú
se gít sé ge nél kül.
2. Az ön ve ze tő autók ál ta lá no san el fo ga dott, SAE és NHTSA által meg adott be so ro lá sa a kö vet ke ző: 0.
szint re jel lem ző, hogy nincs ön ve ze tés, itt a gép ko csi ve ze tő végez min den au tó ve ze tés sel kap cso la tos
te vé keny sé get; 1. szint ese té ben né hány ve ze tés sel kap cso la tos te vé keny ség au to ma ti ku san sza bá lyo ‐
zott (pl. szer vo fé ket al kal maz nak, il let ve az autó elekt ro ni kus sta bi li tás kont rol lal ren del ke zik); 2. szint
ese té ben leg alább két el sőd le ges te vé keny sé get au to ma ti ku san ol da nak meg; 3. szint a kor lá to zott ön ‐
ve ze tő autó, ami kor az autó bi zo nyos fel té te lek mel lett képes ön ve ze tés re, de a ve ze tő szük ség sze rint
át ve he ti az irá nyí tást a gép ko csi tól; 4. szint a tel jes ön ve ze tést (a SAE ese té ben a „magas szin tű ön ve ‐
ze tést”) je len ti, ekkor a ve ze tő tel je sen fe les le ges sé vált; 5. végül a SAE ese té ben ez a tel je sen au to ‐
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nóm, em be ri be avat ko zást nem igény lő ön ve ze tés. Az el té rés ott van, hogy a SAE eggyel több szin tet
ha tá ro zott meg, mint az NHTSA.
3. Bár időn ként ko moly tu dó sí tá sok is fel buk kan nak a kínai ön ve ze tő au tók kal kap cso lat ban, mind ez
idáig (2019 vé gé ig) elég gé el lent mon dó hírek ér kez tek a kínai ön ve ze tő au tók ról, ami a kér dés ka to nai
je len tő sé ge miatt nem is meg le pő. Kína mel lett ugyan ki sebb in ten zi tás sal, de azért foly nak kez de mé ‐
nye zé sek az ön ve ze tő autók fej lesz té se terén más tá vol-ke le ti or szá gok ban is.
4. A Nis san és a Re nault tu laj do no si kap cso ló dá sa miatt az eu ró pai Re nault ha ma ro san be lép het az ön ‐
ve ze tő autók gyár tá sá ba.
5. Saj nos a pon tat lan saj tó köz le mé nyek miatt nem egy ér tel mű, mi lyen mód ban köz le ked tek adott eset ‐
ben az ön ve ze tő autók: úgy lát szik, hogy a tel jes au to nóm, ember je len lé tét nem igény lő ön ve ze tés
kora még nem jött el, min de nütt meg kö ve te lik az em be ri fel ügye le tet vagy leg alább is a je len lé tet.
6. Az ön ve ze tő au tók hoz kap cso ló dó pszi cho ló gi ai el lent mon dá sok ról és ne héz sé gek ről ki vá ló elem zést
ké szí tet tek Azim Sha riff és mun ka tár sai (Sha riff et al., 2017).
7. Több szer ző egye ne sen az egyé ni köz le ke dés végét vi zi o nál ja, vagy is az ön ve ze tő autók el ter je dé sét
kö ve tő en nem lesz már egyé ni au tó zás ma gán tu laj don ban levő au tók kal, hanem min den autó már csak
bér let révén, mint egy kö zös sé gi köz le ke dé si esz köz ként fog mű köd ni.
8. Per sze itt több hatás ere dő je lesz a vég ered mény. A ko csik na gyobb ki hasz nált sá ga miatt csök ken
azok száma, de a fel te he tő leg meg nö ve ke dett ke res let növ e lő leg hat. A ko csik át la go san ki seb bek és
egy sze rűb bek lesz nek, ami ugyan csak csök ken ti a költ sé ge i ket, az ön ve ze tő tech ni ka maga azon ban –
leg alább is aho gyan azt ma lát juk – na gyon drága, ami vi szont meg nö ve li azt.
9. A glo ba li zá ció új hul lá mát hi per glo ba li zá ci ó nak vagy neog lo ba li zá ci ó nak is ne ve zik.
10. Amennyi ben egy fej lő dő or szág ban a bérek gyor sab ban nőnek, mint ahogy azt a mul tik el fo gad ha ‐
tó nak tart ják, rend sze rint az egész te vé keny sé get át he lye zik egy másik, olcsó bér szín vo na lú or szág ba.
Ez tör té nik nap ja ink ban a bér emel ke dé se ket kö ve tő en Ma gyar or szá gon is, amire jó példa a svéd El ‐
ectro lux rész le ges ki vo nu lá sa a jász be ré nyi üzem ből.
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