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Bevezetés 

Az elmúlt 10 év során a kutatók széles körben alkalmaztak robotokat különféle állatfajok 

szocio-kommunikatív viselkedésének vizsgálatára (pl. Narins et al 2003, Leaver & Reimchen 

2007). Ez a módszer növeli a kísérletek kontrollálhatóságát és ismételhetőségét, továbbá 

lehetővé teszi a robot partner viselkedésének és megjelenésének, illetve ezek hatásának 

kísérletes szétválasztását (Krause et al 2011). A legtöbb korábban megjelent tanulmányban 

olyan ’élethű’ robot partnereket használtak, melyek a vizsgált faj egyedeire hasonlítottak, 

mind viselkedésük, mint megjelenésük tekintetében (pl. Partan et al 2009, Kubinyi et al 

2004). 

Ugyanakkor fontos és érdekes lenne olyan robot modellek használata is melyek 

megjelenésükben nem hasonlítanak a vizsgált faj egyedeire. Ilyen módon vizsgálható lenne 

vajon egy adott faj képes-e felismerni a partner viselkedésének bizonyos aspektusait külső 

megjelenésétől függetlenül, illetve tanulmányozható lenne mennyi és milyen tapasztalat 

szükséges a robot partnerrel ahhoz, hogy ezen ismeretek kialakulhassanak. Ezzel a módszerrel 

külön-külön vizsgálhatóvá válna a partner viselkedésének és megjelenésének hatása a vizsgált 

fajra, illetve azon tulajdonságok (kulcsingerek) meghatározása, melyek fontosak az alany 

számára, hogy szociális interakcióba lépjen az adott élettelen partnerrel. Ebben az esetben 

fontos, hogy a robot külső megjelenése a lehető legtávolabb álljon azon ágensek 

megjelenésétől, melyekkel az alanyok életük során interakcióba léphettek. Lényegében ez az 

élettelen partner bármilyen alakot felvehet, így bevezethetjük az Azonosítatlan Mozgó Tárgy 

(AMoT) elnevezést. Fontos azonban, hogy az alanyok számára az AMoT teljesen ismeretlen 

legyen, így a korábbi tapasztalatok és ezek zavaró hatása kizárható a kísérletből. 

Vizsgálatainkban különböző viselkedésű és megjelenésű AMoT-okat használtunk partnerként 

azzal a céllal, hogy a fent említett elméletet igazolni tudjuk. Mivel az utóbbi években a kutyák 

népszerű tárgyává váltak a komplex szociális viselkedési vizsgálatoknak (Miklósi & Topál 

2013) őket választottuk a jelen tanulmány alanyainak. Ezen felül a kutyák hosszú idő óta 

közös környezetben élnek együtt az emberrel (nem fajtárs egyedekkel), így feltehetően ideális 

alanyai lehetnek olyan vizsgálatoknak, ahol egy ismeretlen nem kutya-szerű partnerrel 

léphetnek interakcióba. Az általunk használt kísérleti módszereket korábbi kutya-ember 

interakciót vizsgáló tanulmányok alapján állítottuk össze, hogy megfigyelhessük vajon a 

kutyák hasonló szociális viselkedés-elemeket mutatnak-e egy AMoT, illetve egy ember 

irányába.  



 

Célkitűzés, hipotézisek 

Első lépésként azt vizsgáltuk, vajon az AMoT különböző viselkedése hatással van-e a kutyák 

szociális viselkedésére egy problémamegoldó helyzetben, ahol az AMoT segít a kutyáknak 

hozzáférni az elrejtett jutalomfalathoz. Feltételeztük, hogy a ’szociális’ tulajdonságokkal 

felruházott AMoT-tal szemben a kutyák intenzívebb szociális viselkedést mutatnak, mint az 

ilyen tulajdonságokkal nem rendelkező ún. ’mechanikus’ AMoT-tal szemben, ha ezek a 

szociális tulajdonságok felismerhetőek a kutyák számára.  

A második vizsgálatunkban arra kerestük a választ, vajon a kutyák képesek-e szociális 

viselkedésüket rugalmasan alakítani különböző képességekkel rendelkező AMoT-ok irányába 

egy hasonló problémamegoldó helyzetben. Feltételeztük, hogy a kutyák képesek különbséget 

tenni az AMoT partnerek között és azt választják amelyik az adott probléma helyzetben képes 

megszerezni számukra a jutalomfalatot.  

A következő kísérlet során a kutya-AMoT és kutya-ember interakció kommunikatív 

aspektusaira koncentráltuk. Két csoportban a kutyáknak előzetesen lehetőségük volt, hogy 

rövid szociális interakcióba lépjenek a partnerrel (AMoT vagy ember), míg a másik két 

csoportban a partner nem lépett interakcióba a kutyákkal. Ezután minden alanyt egy két-utas 

választásos tesztben vizsgáltunk, ahol a partner megközelítette az egyik rejtekhelyet (’jelzés’), 

majd a kutyák szabadon választhattak a két rejtekhely közül. Feltételeztük, hogy az előzetes 

szociális interakció után a kutyák képesek lesznek az AMoT szociális tulajdonságait a 

teszthelyzetre is általánosítani, tehát meg fogják találni az AMoT ’jelzése’ alapján az elrejtett 

jutalomfalatot, míg az ember partner esetében a kutyák előzetes interakció nélkül is sikeresek 

lesznek. 

Negyedik vizsgálatunkban arra voltunk kíváncsiak, vajon a kutyák ételmennyiség 

preferenciája befolyásolható-e egy ember vagy egy AMoT viselkedése által. Feltételeztük, 

hogy egy ember képes a kutya eredeti ételmennyiség preferenciáját befolyásolni, míg egy 

AMoT ’választását’ csak abban az esetben fogják követni, ha előzetesen lehetőségük volt 

szociális interakcióba lépni vele.  

Utolsó vizsgálatunkban a kutya-robot interakció gyakorlati alkalmazhatóságára 

koncentráltunk és arra kerestük a választ, vajon a kutyák képesek-e a különböző hangok 

irányjelző funkcióját megtanulni, és ezt az ismeretüket új helyzetekben is alkalmazni. 

Feltételeztük, hogy a kutyák képesek megtanulni a ’menj balra/jobbra’ szabályt különböző 

hangparancsokra és használni ezt a szabályt új környezetben és helyzetekben is. 



 

Módszer 

1. Kísérlet 

A kísérlet során 47 felnőtt családi kutya szociális viselkedését vizsgáltuk egy olyan 

problémamegoldó helyzetben ahol az alanyok nem tudtak hozzáférni a jutalomfalathoz. A 

kutyákat három kondícióba osztottuk szét ahol három különböző partner segített a kutyáknak. 

Két kondícióban ez a partner ugyanaz az AMoT volt (egy távirányításos kisautó), a harmadik 

kondícióban pedig egy ember. A Mechanikus AMoT és a Mechanikus Ember csak külső 

megjelenésükben különbözött, viselkedésük a kutya felé viszont azonos volt: ugyanazon az 

állandó útvonalon mozogtak, ugyanannyi ideig voltak mozdulatlanok és nem reagáltak a 

kutya viselkedésére. Ezzel szemben a Szociális AMoT szemeket viselt, interaktív és cél-

orientált volt, illetve változatos útvonalakon mozgott. A kutyák partner felé mutatott 

viselkedését utólag elemeztük és hasonlítottuk össze a három kondíció között (partnerre nézés 

időtartama, nézésváltások száma a partner és a jutalomfalat helye között).  

2. Kísérlet 

Egy hasonló probléma helyzetben vizsgáltunk 48 felnőtt családi kutyát egy problémadoboz 

segítségével melynek két zárható nyílása volt, egy az elején és egy a tetején. Mindkét nyílás 

elég kicsi volt ahhoz, hogy a kutyák maguktól ne férhessen hozzá a dobozba rejtett ételhez. 

Az elülső nyílás ugyanakkor megfelelő volt ahhoz, hogy az egyik AMoT (távirányításos autó) 

megszerezze a falatot, míg a másik AMoT (távirányításos daru) a felső nyíláson át volt képes 

hozzáférni a jutalomhoz. A tanulási fázis során a kutyák 5-5 alkalommal figyelhették meg a 

két AMoT akcióját, majd a két tesztpróba alatt minkét AMoT a szobában állt, míg a dobozon 

csak az egyik majd a másik nyílás volt nyitva. A kutyák partner felé mutatott viselkedését a 

tesztpróbák alatt (valamelyik partner megközelítése, megérintése, partnerre nézés és 

nézésváltás a partner és a jutalom helye között) utólag elemeztük. 

3. Kísérlet 

A jelen vizsgálatban, négy csoportban két AMoT (távirányításos autó) és két ember volt a 

kutyák partnere (N=60). A Familiarizáció során csak a Segítő AMoT és Segítő Ember 

csoportban volt lehetősége a kutyáknak szociális interakcióba lépni a partnerrel, míg a Nem-

segítő AMoT és Nem-segítő Ember csoportban a partner körbe-körbe mozgott a szobában és 



nem lépett kapcsolatba az alanyokkal. Ezek után az összes kutyát egy két-utas választásos 

tesztben vizsgáltunk, ahol a csoportnak megfelelő partner mozgásával ’jelezte’ melyik 

rejtekhelyben van a jutalomfalat, majd a kutyák szabadon választhattak a két rejtekhely közül 

(16 próba). Utólag elemeztük a kutyák partnerre való nézési idejét, illetve választási 

viselkedését a tesztpróbák során.  

4. Kísérlet 

A negyedik vizsgálatban három csoportba osztottuk a kutyákat (N=62): Segítő AMoT, Nem-

Segítő AMoT és Ember partner csoport. Először minden alanynak két ételmennyiséget 

(kicsi=1 db és nagy=6 db) ajánlottunk fel 6 alkalommal melyek közül a kutyák szabadon 

választhattak (1. Fázis). Majd a Segítő AMoT és Ember partner csoportokban a kutyáknak 

lehetőségük volt a partnerrel rövid szociális interakcióba lépni, míg a Nem-segítő AMoT 

csoportban a partner körbe-körbe mozgott a szobában és nem lépett kapcsolatba az alanyokkal 

(2. Fázis). Ezután, a 3. Fázisban újra felajánlottuk hatszor a két ételmennyiséget a kutyáknak 

azzal a különbséggel, hogy a választás előtt a partner (AMoT vagy ember) megközelítette azt 

az ételmennyiséget, melyet a kutya az első fázis során kevesebbszer választott. Utólag 

elemeztük és összehasonlítottuk a kutyák választási viselkedését az első és harmadik fázis 

során, illetve a partnerre nézés idejét a második fázis alatt.  

5. Kísérlet 

Utolsó kísérletünkben a kutyákat (N=16) először arra tréningeztük a laborban, hogy két 

különböző hangra, balra illetve jobbra menjenek. A kritériumszint elérése után (10 egymást 

követő sikeres próba) egy újabb tanulási fázis következett ahol az alanyok fele a céltárgyak 

eltüntetésével (Céltárgy nélküli tréning, N=8), másik fele a céltárgyak pozíciójának 90°-os 

elforgatásával folytatta a tréninget (Forgatásos tréning, N=8). A kritériumszint elérése után a 

kutyák öt kinti tesztsorozaton vettek részt, ahol különböző céltárgyakhoz kellett balra/jobbra 

menniük (labdák, fák vagy emberek), melyek különböző távolságban (7–18 m) és szögben 

(36
◦–87

◦
) helyezkedtek el az alanyokhoz képest. A tesztpróbákat egy kontrol követte a 

laborban azért, hogy kizárhassuk a gazda és a kísérletvezető befolyását a kutyák 

teljesítményére (Okos Hans kontrol). A kinti tesztpróbákat kamerával rögzítettük és 

elemeztük. Minden sikeres próbát (amikor a kutya a kapott hangnak megfelelő irányba lévő 

céltárgyhoz ment) 1-el, a sikerteleneket pedig 0-val pontoztuk. 

 



 

Eredmények és következtetések 

Első vizsgálatunk eredményei azt mutatják, hogy a kutyák tovább néztek a partnerre a 

Mechanikus AMot csoportban a Mechanikus Ember csoporthoz képest. Ugyanakkor több 

nézésváltás történt a Mechanikus Ember mint a Mechanikus AMoT csoportban a partner és a 

jutalomfalat között. Ezután összehasonlítottuk a kutyák viselkedését az első és utolsó próbák 

között, hogy megvizsgálhassuk vajon a kutyák többet néztek és érintették-e meg a Szociális 

AMoT-ot a mechanikus partnerekhez képest. Az első próbákat elemezve egyik változóban 

sem találtunk különbséget a három csoport között, ezzel szemben az utolsó próbák során 

minden viselkedési változó különbözött: (1) a kutyák tovább néztek a Szociális AMoT-ra 

mint a Mechanikus Emberre vagy a Mechanikus AMoT-ra; (2) több nézésváltást figyeltünk 

meg a Szociális AMoT és a jutalomfalat között, mint a Mechanikus AMoT esetében; (3) a 

kutyák hamarabb érintették meg mind a Szociális, mind a Mechanikus AMoT-ot az ember 

partnerhez képest. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a kutyák képesek voltak rövid idő 

alatt elvárásokat kialakítani az ismeretlen AMoT-tal kapcsolatban, illetve felismerték az 

AMoT szociális viselkedésének bizonyos aspektusait. Ez az első bizonyíték arra vonatkozóan, 

hogy a robotok szociális viselkedése fontos a kutyák szociális viselkedésének kiváltásához.  

A második kísérletünkben bizonyítottuk, hogy a kutyák problémamegoldó helyzetben 

képesek szociális viselkedésüket rugalmasan élettelen partnereik képességeihez igazítani. 

Eredményeink szerint a kutyák először azt az AMoT-ot közelítették és érintették meg, 

valamint arra néztek rá először, amelyik az adott helyzetben képes volt segíteni nekik. 

Ugyanakkor mindkét AMoT-ra összességében ugyanannyi ideig néztek, valamint a 

nézésváltások számában sem találtunk különbséget, tehát egyik partnert sem preferálták a 

másikkal szemben. 

Harmadik kísérletünkben kimutattuk, hogy a kutyák az emberi jelzésekhez hasonlóan képesek 

egy AMoT ’jelzését’ (rejtekhely megközelítése) is követni, és ez alapján megtalálni az 

elrejtett jutalmat. Ebben az esetben az AMoT-tal való előzetes szociális interakció 

kulcsfontosságúnak bizonyult, mivel ennek hiányában a kutyák nem voltak képesek az AMoT 

’jelzése’ alapján megtalálni a falatot. Eredményeink azt is bizonyítják, hogy az előzetes 

interakció növeli a kutyák tanulási sebességét az AMoT akciójának kommunikatív 

aspektusáról. Nem meglepő módon a kutyák kezdettől fogva és előzetes interakciótól 

függetlenül is hatékonyan tudták értelmezni az ember partnerek jelzését.  



Negyedik kísérletünk eredményei szerint a kutyák mindössze 52%-a preferálta a nagyobb 

ételmennyiséget az 1. Fázis során, míg 21% a kis mennyiséget részesítette előnyben és 27%-

uk egyenlő arányban választott a két mennyiség között. Előző vizsgálatokhoz hasonlóan 

(Prato-Previde et al 2008, Marshall-Pescini et al 2012) a mi eredményeink is azt mutatják, 

hogy az ember partnerek képesek megváltoztatni a kutyák ételmennyiség preferenciáját. Ezzel 

szemben a Nem-segítő AMoT csoportban a partner ’jelzése’ nem változtatta meg a kutyák 

eredeti választási viselkedését. Ugyanakkor a Segítő AMoT ugyanolyan ’jelzése’ után a 

kutyák kevesebbszer választották az eredetileg előnyben részesített ételmennyiséget a 3. Fázis 

során. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az előzetes szociális interakció az AMoT-tal 

ebben a helyzetben is befolyásolta a kutyák viselkedését (hasonlóan az 1. És 3. Kísérlet 

eredményeihez).  

Utolsó vizsgálatunkban a kutyák minden nehézség nélkül képesek voltak megtanulni a ’menj 

balra/jobbra’ szabályt két különböző hangjelzésre, viszonylag rövid tréning után. Az Okos 

Hans kontrol eredményei szerint a kutyák teljesítményét nem befolyásolta a gazda vagy a 

kísérletvezető. Továbbá az új teszthelyzetekben is magasan véletlenszint felett teljesítettek az 

alanyok, tehát többször közelítették meg a hangnak megfelelő oldalon található céltárgyat, 

mint a másik oldalon lévőt. A kutyák teljesítményét nem befolyásolták a különböző 

távolságban elhelyezkedő új céltárgyak, viszont azokban a teszthelyzetekben ahol a tárgyak 

által bezárt szög kisebb volt, mint a tréning során használt szög (53°), a kutyák teljesítménye 

alacsonyabb volt. Ez az első bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a tréning során használt szög 

befolyásolja a kutyák parancs-általánosítási (generalizációs) képességét új helyzetekben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A vizsgálatok legfontosabb eredményei  

- Vizsgálatainkban kimutattuk, hogy a kutyák hajlandóak szociális interakcióba lépni egy 

olyan Azonosítatlan Mozgó Tárggyal (AMoT) mely kinézetében nem hasonlít se fajtársa, 

se emberre. Az interakciók során a kutyák által az AMoT felé mutatott viselkedéselemek 

hasonlóak voltak, mint korábbi tanulmányokban az ember irányába mutatott szociális 

viselkedés. 

- Első kísérletünk eredményei szerint az AMoT szociális viselkedésének (cél-orientált és 

interaktív viselkedés) hatására a kutyák AMoT felé mutatott szociális viselkedése 

kifejezettebbé vált a problémamegoldó helyzet során. Elsőként találtunk bizonyítékot 

arra, hogy az AMoT külső megjelenése (szemek megléte és változatos mozgás) talán 

kevésbé fontos a kutyák számára a szociális interakció kialakításához, mint a 

viselkedésben mutatott szociális tulajdonságok (cél-orientált és interaktív viselkedés).  

- A következő kísérletünk eredményei arra utalnak, hogy a kutyák hasonló helyzetben 

rövid idő alatt képesek különbséget tenni eltérő képességekkel rendelkező AMoT-ok 

között és rugalmasan alkalmaznak hasonló szociális viselkedéselemeket az adott 

helyzetben segíteni tudó AMoT irányába. 

- Harmadik kísérletünk kimutatta, hogy rövid szociális interakciót követően a kutyák egy 

AMoT ’jelzése’ (mozgásiránya) alapján is képesek megtalálni az elrejtett jutalomfalatot 

két-utas választási helyzetben. Ez az eredmény arra utalhat, hogy a kutya szociális 

viselkedése kellőképpen flexibilis ahhoz, hogy korábbi, emberekkel való tapasztalatait 

alkalmazni tudja egy ismeretlen partnerrel szemben. Mindezen felismerések erősítik az 

evolúciós mechanizmusok jelentőségét a kutyák emberek felé mutatott szociális 

képességeinek kialakulásában.  

- 4. Kísérletünk eredményei szerint az AMoT hatással volt a kutyák étel-választó 

viselkedésére egy rövid szociális interakciót követően akkor is, ha az AMoT ’jelzése’ a 

kutyák által eredetileg nem preferált ételmennyiség felé irányult. Ez az első vizsgálat 

mely arra utal, hogy szociális befolyásolás kialakulhat nem-élő, de az ágencia jegyeit 

mutató partner esetében is kutyáknál. 

- Utolsó vizsgálatunkban kimutattuk, hogy a kutyák képesek különböző hangjelzésekkel 

tréningezve megtanulni a ’menj balra/jobbra’ parancsot, és ezt a szabályt új helyzetekben, 

különböző távolságra lévő céltárgyakkal is hatékonyan alkalmazni. A kutyák 

teljesítményét egyedül a céltárgyak és a kutya között bezárt szög változása befolyásolta. 
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