
Az Ipar 4.0 várható társadalmi és gazdasági 
hatásai Székesfehérváron

Kutatási eredmények

Ruff Tamás



Módszertan

1. Nagymintás kérdőíves kutatás a 18 év feletti székesfehérvári 
lakosság körében 

2. Nagyvállalatok vezetői körében személyes interjúk 

3. Kis- és középvállalkozások vezetői körében fókuszcsoportos 
interjúk

Adatfelvételi időszak: 2019 áprilisa és szeptembere között 



inkább fejlődő
48%

nem látok 
változást

41%

inkább hanyatló
11%

Ön szerint Székesfehérvár ipara az utóbbi években 
inkább fejlődő, stagnáló vagy hanyatló?
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befizetett adójának nagysága

egyetemekkel való kapcsolata

szakképzéssel való kapcsolata

munkavállalók felkészültsége

munkavállalók száma

hatékonysága

az ipari robotok száma

termelése

technológiai fejlettsége

nagysága, száma

Ön szerint az utóbbi években hogyan alakult a fehérvári 
gazdaság, a fehérvári vállalatok...?

javult/nőtt nem változott romlott/csökkent



annyit foglalkozik, 
amennyit 
szükséges

41%
a kelleténél többet 

foglalkozik
44%

a kelleténél 
kevesebbet 
foglalkozik

15%

Ön szerint a robotok és a digitalizáció kérdéseivel a 
média (újságok, rádió, TV, internet)…?



a valóságnak 
megfelelő képet 

ad
20%

a valóságnál 
kedvezőbb képet 

ad
46%

a valóságnál 
kedvezőtlenebb 

képet ad 
16%

van, amelyik 
kedvezőbbet , van 

amelyik 
kedvezőtlenebbet

18%

Ön szerint a robotok és a digitalizáció hatásairól a 
média (újságok, rádió, TV, internet)…?



nagyon sokat 
tudok a 

robotokról 
5%

elég sokat tudok 
a robotokról

28%

csak keveset 
tudok a 

robotokról 
38%

szinte semmit 
sem tudok a 
robotokról

29%

Hogyan jellemezné saját tudását a robotokról?
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érzelmei legyenek

külsőleg hasonlítson az emberre

önállóan döntéseket tudjon hozni

nagy ereje legyen

kommunikáljon az emberrel

képes legyen a tanulásra

együtt tudjon működni más robotokkal

észlelje a környezetében lévő dolgokat

önállóan tudjon feladatot végrehajtani

finommozgásokra legyen képes

bonyolult feladatokat tudjon ellátni

számítógép vezérelje

Ön szerint az alábbiak közül mi kell ahhoz, hogy egy szerkezetet 
robotnak nevezhessünk?

igen nem
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bányászatban

közlekedésben

mezőgazdaságban

ipari termelésben

Mennyire tartja valószínűnek, hogy a robotok és az automaták 
az alábbi ágazatokban előbb-utóbb átveszik a legtöbb 

munkavállaló munkáját Fehérváron?

átlagpontszámok százfokú skálán
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Elbocsátottak valakit az állásából, mert nem
tudta kezelni az új gépeket?

A munkahelye tanfolyamra küldte, hogy
megtanulja az új robotok kezelését a
munkahelyén?

Elbocsátottak valakit az állásából, mert nem
értett a számítógéphez?

Elbocsátottak valakit az állásából, mert az új
géphez már nem kellett annyi ember?

Előfordultak Önnel a családjában az alábbiak?

igen nem
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Olyan robotot, amely képes a gyermek felügyeletére,
ellátására

Olyan robotot, amely képes a háztartás idős vagy beteg
tagjainak ápolására

Önvezető autót, amely képes a forgalomban emberi
beavatkozás nélkül közlekedni

Olyan robotot,amely képes a betegségeket
megállapítani és gyógymódot javasolni

Háztartási robotot, például robot porszívót,
robotfűnyírót

Vásárolna Ön...?



Vállalatvezetők véleményei

 Multinacionális vállalatok közül sokan alkalmazzák az Ipar 4.0 megoldásokat, 
többen kísérleteznek

 KKV-k kapacitáshiányai, kivárnak, azonban körükben innovatív ötletek vannak

 Adatelemzésre nincsen kapacitás a multinacionális vállalatoknál sem

 Sok múlik azon, hogy a vezető(k) innovatív(ak)-e

 A kisebb cégek csak akkor váltanak Ipar4.0 megoldásokra, ha egyediek tudnak 
lenni

 Egyetemekkel való együttműködésekben és fejlesztésekben van a jövő

 A fiatal munkavállalók fogékonyak az új technikákra, gondot okoz a középkorú 
középvezetői réteg szemléletváltoztatása

 „a robot nem azért van, hogy elvegye a munkát, hanem hogy segítse azt”

 Az emberi döntéseket nem lehet nélkülözni, de magasan képzett emberekre lesz 
szükség

 A következő generáció digitális tudással felvértezve kerüljön a munkaerőpiacra



Köszönöm a figyelmet!


