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BEVEZETBEVEZETÉÉSS

•• GAZDASGAZDASÁÁGI CIKLUSOK (Kondratyev) GI CIKLUSOK (Kondratyev) 
ggőőzgzgéép, robbanp, robbanóómotor, motor, 
ttöömegtermelmegtermeléés, szs, száámmííttóóggéépp

•• ÉÉS MOSTS MOST
integrintegráált tlt töömegtermelmegtermeléés, digitalizs, digitalizáácicióó



MI IS AZ A 4.0?MI IS AZ A 4.0?

•• InformInformáácicióó
•• IntegrIntegráácicióó
•• DigitalizDigitalizáácicióó



ESZKESZKÖÖZEIZEI

•• Teljes robotizTeljes robotizáácicióó
•• Ember Ember –– ggéép kooperp kooperáácicióójaja
•• Emberi munkaerEmberi munkaerőő megermegerőőssííttéése se 

(szellemi, fizikai)(szellemi, fizikai)



EREDMEREDMÉÉNYEINYEI

•• ÚÚj termj terméékek (okos termkek (okos terméékek)kek)
•• ÚÚj technolj technolóógigiáák (okos technolk (okos technolóógigiáák)k)
•• ÚÚj j üüzemek (okos gyzemek (okos gyáárak)rak)
•• Okos fogyasztOkos fogyasztóókk
•• ÚÚj szervezetek (okos szervezetek)j szervezetek (okos szervezetek)
•• ÚÚj tudj tudáás (integrs (integráált tudlt tudáás)s)
•• ÚÚj oktatj oktatáás s éés kommuniks kommunikáácicióó (azonnali)(azonnali)
•• ÚÚj integrj integráált szervezetek (hlt szervezetek (háállóózatok)zatok)
•• ÚÚj ember j ember –– ggéép termp terméék kapcsolatk kapcsolat
•• ÚÚj tj táársadalmi, gazdasrsadalmi, gazdasáági, kulturgi, kulturáális belis beáágyazgyazóóddááss



HATHATÁÁSS

•• InformInformáácicióós forradaloms forradalom
•• MunkaerMunkaerőőhihiáányny
•• MunkaerMunkaerőő feleslegfelesleg
•• ÚÚj struktj struktúúrráákk
•• ÚÚj jj jöövedelmekvedelmek
•• ÚÚj integrj integráált szervezeteklt szervezetek
•• ÚÚj integrj integráált tudomlt tudomáányok (biolnyok (biolóógia, fizika, kgia, fizika, kéémia)mia)



HATHATÁÁSA A LOGISZTIKSA A LOGISZTIKÁÁRARA

TermelTermeléés s –– robotok (probotok (pééldldáák)k)
informinformáácicióó

RaktRaktáár r –– okos raktokos raktáár (pr (pééldldáák)k)

TTéérsrséégi logisztika gi logisztika –– áárukruköövetvetéés (RFID)s (RFID)
szszáállllííttóóeszkeszköözzöök (Tesla)k (Tesla)
integrintegráácicióó (p(pééldldáák)k)
okos eszkokos eszköözzöökk
informinformáácicióó





HATHATÁÁSA A LOGISZTIKSA A LOGISZTIKÁÁRA RA 

•• KKÖÖZZÚÚTT
•• VASVASÚÚTT
•• LLÉÉGI GI ÚÚTT
•• VVÍÍZI ZI ÚÚTT
•• INTERMODINTERMODÁÁLIS KLIS KÖÖZPONTOKZPONTOK
•• INFORMINFORMÁÁCICIÓÓ –– AZONNALIAZONNALI
•• HHÁÁLLÓÓZATOKZATOK



KKÖÖZZÚÚTT



VASVASÚÚTT



LLÉÉGI GI ÚÚTT



VVÍÍZI ZI ÚÚTT



MAGYARORSZMAGYARORSZÁÁG G ÉÉS A JS A JÖÖVVŐŐ

•• DigitalizDigitalizáácicióó
•• DigitDigitáális jlis jöövedelem (10x)vedelem (10x)
•• DigitDigitáális gazdaslis gazdasáág g –– digitdigitáális iparlis ipar
•• OktatOktatááss
•• TermelTermelééss
•• FogyasztFogyasztááss

•• 4.0 programok (EU + Magyarorsz4.0 programok (EU + Magyarorszáág)g)



KKÖÖSZSZÖÖNNÖÖM A FIGYELMM A FIGYELMÜÜKET!KET!
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