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Beszámoló – Ipar 4.0 vitaest 

 

 A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumban „A hazai és határon túli magyar nyelvű 

szakkollégiumok támogatása” elnevezésű pályázati program keretein belül 2019 áprilisában 

rendeztük meg vitaestünket „Ipar 4.0 – az információtechnológia és automatizálás szerepe a 

gazdaságban” címmel. A rendezvény megszervezését azért tartottuk fontosnak, mert az 

egyetemisták világában és mindennapi életünkben is egyre nagyobb szerepet kap a 

technológia, a digitalizáció és automatizáció, és érdekesnek tartottuk, hogy hogyan hat ez a 

gazdaság különböző területeire. 

A vitaestre különböző szektorokból hívtunk meg szakembereket: dr. Farkas Péter 

kontrolling vezetőként dolgozott számos nagyvállalatnál, és jelenleg is ezt a pozíciót tölti be, 

a hallgatóságnak arról számolt be, milyen szerepet játszik a digitalizáció és automatizáció a 

vállalati szférában tevékenykedő vállalatok és munkavállalók életében, illetve milyen 

kihívások várnak az egyes területekre a folyamatosan fejlődő technológia következtében. Dr. 

Kovács Zsolt a Széchenyi István Egyetem főigazgatójaként tevékenykedik, ő egyetemünk 

fejlődési pályájáról, illetve a tudományos-technológiai park létesítéséről tartott beszámolót a 

jelenlévőknek. Kitért arra is, hogy a technológiai fejlődés hogyan befolyásolja az egyetemet, 

valamint arra is, egyetemünk komoly nemzetköziesítésen megy át. Dr. Honvári János 

professor emeritus egyetemünk 50 évében jelen volt, így arról beszélt, hogy hogyan fejlődött 

a Széchenyi István Egyetem a kezdetektől napjainkig, illetve mennyiben más a mai fejlődési 

pálya az elmúlt 50 évvel összehasonlítva. Fekete Gábor marketingmenedzserként, illetve 

projektmenedzserként szerzett tapasztalatot szakmai pályafutása során, előadásának 

központjában szintén a digitalizációs folyamatok álltak, azonban a fókusz elsősorban a 

marketing tevékenységre gyakorolt hatásán volt: a digitalizáció és automatizáció térnyerése 

egészen új kapukat nyitott a marketing területek előtt.  

 A rendezvényen mintegy 100 ember vett részt, a hallgatóság egyetemi oktatókból, 

hallgatókból, szakkollégistákból és külsős érdeklődőkből állt. A program során a meghívott 

szakemberek beszámolói előtt és után lehetőség nyílt a beszélgetésre, véleménynyilvánításra. 

A téma sokakban indított el érdekes, építő jellegű gondolatokat, amelynek következtében 

érdekes és értékes szakmai diskurzus alakult ki. A vitaest jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a 
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résztvevők megismerkedjenek az automatizáció szerepével több különböző szektorban, 

valamint képesek legyenek átlátni a gazdaságban zajló információtechnológiai folyamatokat. 

Érdekes beszélgetés zajlott arról is, meddig juthat a közeljövőben és a távolabbi jövőben a 

technológia, lehet-e határa a fejlődésnek és amennyiben igen, hol. A résztvevők együtt 

gondolkodhattak, ötletelhettek arról, hogyan képzelik el a termelő, szolgáltató és oktatási 

szektort 20-30 év múlva, amely nem csak gondolatébresztőként, de inspirációként is hatott a 

jelen lévő hallgatóságra.  


