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Funkció vizsgálata a szociális 
kapcsolatokban 

Flack és De Waal (2005) szociális kapcsolati modellje 
(makákó-fajok szociális szerkezete alapján) 
 
 Despotikus – erősen aszimmetrikus kapcsolatok, kemény 

agresszió tartja fenn,  minden kapcsolat pontosan 
meghatározott (formalizált: pontos hely a hierarchiában) 

 Toleráns - erősen aszimmetrikus kapcsolatok, agresszió 
mértéke alacsony, egyes viszonyok nem formalizáltak) 

 Relaxált – vannak aszimmetrikus (formalizált) kapcsolatok, 
de a legtöbb nem pontosan meghatározott, agresszív pózok  

 Egalitáriánus – a párok között aszimmetrikus kapcsolat 
ritka; a kapcsolatok nincsenek formalizálva, sok kapcsolat 
egyenlőségen alapszik   



Funkció vizsgálata a szociális 
kapcsolatokban 

Különc kutatók… 

Barátság (Silk 2002) 
Kölcsönös segítségnyújtás, dolgok és más javak megosztása 
egy szövetségen belül különféle helyzetekben,  anélkül, hogy 
az azonnali viszonzást elvárnák. 
 
Kapcsolatok „menedzselése” (De Waal) 
Békítés – „győztes” kezdeményez 
Vigasztalás – „vesztes” szociális támogatása 

F= Friendship 



A kutya-gazda kapcsolat 
modellezése 

LUPOMORFIZMUS  (Serpell 1995) 
 
A falkában a farkasok küzdenek a túlélésért… 
A domináns pozíció megszerzése a cél, mert 
így biztosítható csak a szaporodási siker… 
 
A család a kutya falkája... 
A gazda „feladata”, hogy vezető szerepet 
megszerezze és fenntartsa… 
Győznie kell…  



A farkas falka - egy család 

Apa 

Id fivér 

  Anya 

Ifjú fiú 

Hím kölyök 

 Id nővér 

Ifjú leány 

  Nőstény kölyök 

Funkció: Együttműködés a tagok között a falka 
fennmaradása érdekében 
A fiatalok elvándorolnak és új családot/falkát alapítanak 

Jane Packard 2003: Családi modell 



BÉBIMORFIZMUS (Miklósi 2007) 

A kutya-gazda 
kapcsolat modellezése 

Darwin (1872) óta sokan vesznek észre 
párhuzamosságokat a kutya és a gyermek 
viselkedése között 
 
Sokan (mai) családban a kutyát gyerekként 
tartják 
 
Kötődési viselkedés leírása (Topál és mts 1998) 
az anya-csecsemő közötti interakcióra 
kidolgozott modell alapján  



A kutya és a gyermek kötődése viselkedési 
analógia 

A kötődési személy (ANYA/APA - GAZDA) 

 iránti preferencia 

 felé specifikus üdvölési viselkedés (újra) 
találkozás esetén  

 biztos bázis – a felderítés során 

 biztonságos menedék – veszély esetén 

 hiányában specifikus („kereső”) viselkedés 
aktiválódik  

(Rajecki et al 1978) Video 

A kötődés „fuzzy” alapú matematikai modelljének 
megalkotása : Gácsi – Kovács- Korondi és mtsai 2010 



A kutya-gazda kapcsolat modellezése 

A kutya egyéb szerepei  
 
Kapcsolattartás a fajtársakkal  
 – szaporodás  
 - szociális közösség  
 
Együttműködés az emberrel 
 - feladat végrehajtás  
 - munka (vakvezetés, rendfenntartás)  
 
Milyen más szociális kapcsolati modell jön számításba? 
 
Mit mondanak az „öregek”? 

A kutya az ember legjobb barátja 



A kutya, mint barát 
 

 Nincs genetikai rokonság  
 A kutya (és az ember) hajlandóságot mutat 
szövetség kialakítására és együttműködésre  
 Kutya és az ember kölcsönös szociális 
támogatást nyújt 
 
 A viszony lehet aszimmetrikus 
 Eltérő tapasztalat, és irányítói képesség, 
lehetősége („rangidős”) 
 Hosszabb, rövidebb „független” életvitel 
 Kötődés barátok között  

A kutya-gazda kapcsolat modellezése 



A barátság menedzselése 

Szociális kompetencia (genetikai és környezeti 
hatások) (Miklósi és Topál 2013):  
 
Az egyed képes 
(1) meglévő szociális információ függvényében 
optimalizálni a viselkedését  
(2) a viselkedését úgy alakítani, hogy az megfeleljen a 
szociális szabályoknak és mások elvárásainak 
 
Konfliktus minimalizálás 
 
Melyek a szociális kompetencia elemei? 
(Mi a jó barátság alapja?) 
 



A barátság menedzselése 

Kötődés 
 
Együttműködés  
 
Érzelmi állapothoz kötődő viselkedés felismerése 
 
Féltékenység 
 
Békítés 
 
….. STB! 

Vigyázat!  Viselkedési funkciók! (nem mechanizmusok) 

A barátsághoz kapcsolható elemi viselkedési képességek 

Mennyiségi hatás 
Mértéket (is) jeleznek 
Kiegészítő funkciók 



Vak emberek és vakvezető kutyák 
együttműködése 

A kutya és ember interakciójának 
mikroanalízise  angol és magyar gazdák 
közreműködésével 

Viselkedési akciók: 
 Elindulás 
 Megállás 
 Elkerülés 
 Fordulás 
 Lelépés 
 Fellépés 
 Lelassulás 

1. Az akciók gyakorisága 
 
2. A kezdeményezés 

gyakorisága 
 
3. A kezdeményezett 

akciósorozatok hossza 

Video Naderi et al., (2001) 

Naderi Szima 



Vak emberek és vakvezető kutyák 
együttműködése 

Naderi et al., (2001) 

Akciók kezdeményezése 

Gazda kezdeményez mindig 

Kutya kezdeményez mindig 

Angol 
minta 
Magyar 
minta 

Elindulás Megállás Elkerülés  Fordulás Lelépés   Fellépés   Lelassulás Összes 
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Vak emberek és vakvezető kutyák 
együttműködése 

H – Magyar minta 
GB- Angol minta 
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Szekvenciahossz 
1         2            3       4          5  6 

Gazda 
 
Kutya 

GB    H        GB   H       GB     H       GB     H         GB   H  GB   H  

A kezdeményezett 
szekvenciák hossza 

Kiegészítő együttműködés 
A vezető szerepének folyamatos átengedése 



Összehasonlító funkcionális 
mágneses képalkotó eljárás 

kutyán és emberen 

Andics et al. 2014 

Képes-e a kutya emóciós állapothoz kapcsolható viselkedés 
(hangadás) megkülönböztetésére? 
 
Képes-e a kutya elkülöníteni a fajokat hangjuk alapján? 

Andics Attila Gácsi Márta 



Összehasonlító funkcionális mágneses 
képalkotó eljárás kutyán és emberen 

Auditorikus területek meghatározása:  
Hangok vs csend 

superior 
temporalis 
sulcus 

inferior 
frontalis 
cortex 

ectosylvian 
gyrus 

Sylvian 
gyrus 



Összehasonlító funkcionális mágneses 
képalkotó eljárás kutyán és emberen 

Emberhang 
 
Kutyahang 
 
Emberhang 
érzelmi töltete 
 
Kutyahang 
érzelmi töltete 

Analóg agyi területek 
Aszimmetrikus működés 
(Lateralizáció) 

ectosylvian gyrus 
- medialis 

ectosylvian gyrus 
- caudalis 

sylvian gyrus - 
caudalis 

superior 
temporalis 
sulcus - medialis 

inferior 
frontalis 
cortex 

STS- 
posterior 



Felismerik-e a kutyák az „örömöt” és 
„undort” az emberek viselkedésében? 

Emberek feltűnő 
érzelemhez kapcsolható 
viselkedésformákkal 
rendelkeznek undor öröm 

Képesek-e a kutyák megkülönböztetni ezeket a jelzéseket? 

Müller és 
mtsai 2015 



LIving with Robots and 
intEractive Companions  

(LIREC) 

CNOTINFOR 

Ember-robot interakció elemzése 

2008-2012 



A társrobotika NAGY KÉRDÉSE? 

Társadalomba integrálodó robotok… 
Szociális állatok       Szociális állatok 

PARO 

KASPAR 

AIBO 

AIKO 

homológiák 

Milyen robot a legalkalmasabb az emberrel való interakcióra?  



A kutya: Az első „biorobot” 

• 1. A kutya különleges ökológiai/ 
szociális státusszal rendelkezik 
(„Funkció”) 

• 2. A kutya bizonyos mértékig egy 
viselkedési mozaik („Evolúció”)  

• 3. A kutyaegyed specifikus érésen 
megy át, képes széles értelemben 
tanulni a környezetében 
(„Egyedfejlődés”) 

• 4. A viselkedését változatos 
mechanizmusok szabályozzák 



NEM CSINÁLUNK KUTYAROBOTOT! 

NEM CSINÁLUNK KUTYAROBOTOT! 

NEM CSINÁLUNK KUTYAROBOTOT! 



Ember – robot interakció 

Funkcióval rendelkező szociálisan kompetens 
robotra van szükség! 

Kötődés 
 
Együttműködés  
 
Érzelmi állapothoz 
kötődő viselkedés 
felismerése 
 
Féltékenység 
 
Békítés 
 
….STB 

Olcsó 
 
Drága 
 
 
Drága 
 
 
Olcsó 
 
Drága 



Egy új tudomány kialakulása: 
Etorobotika 

Új ágensek létrehozásában etológiai 
megközelítést alkalmazó mérnök 

 
1. Új funkció – új faj 

2. Korábban bevált funkcionális elemek vegyítése a 
legjobb lehetőségek szerint 

3. Bármilyen működési mechanizmus megengedett 

4. Egyedfejlődésbeli plaszticitás 



Köszönöm a figyelmet! 

A szociális rendszerek 
változatos egyed közötti 
kapcsolatokon alapulnak 
 
A kutya az ember barátja 
 
Speciális képességek segítik 
– Szociális kompetencia 
 
A kutya szociális 
kompetenciája jó modell a 
társrobotok fejlesztéséhez 
 


