
II. IPAR 4.0 KONFERENCIA 

ALCÍM: Ember és technológia a vírus árnyékában 

KONFERENCIA VEZÉRGONDOLATA:  

A 2000-es évektől megjelenő digitális forradalom (digitális társadalom) gazdasági vonatkozásai 

esetében a 2010-es évektől (elsődlegesen német nyelvterületről kiindulóan) beszélnek a 4. ipari 

forradalom jelenségéről, ami a digitalizáció - robotizáció – gép-gép kommunikáció kifejezésekkel írható 

le. Az elmúlt mintegy másfél évtized távlatában látható, hogy ténylegesen az emberi élet minden 

területét átalakító jelenségről van szó, amelyben maga az emberi munka is teljesen új értelmet kap. A 

COVID-19 miatti világszintű karantén katalizálta, felgyorsította, könnyebben elfogadhatóvá tette az 

élet és a gazdaság számtalan területén az új - digitális - megoldásokat. A karantén 2021 második felére 

kifutóban van, az emberiség sikerült többé-kevésbé ellenőrizhető keretek közé kényszeríteni a vírust. A 

konferenciát számvetésnek és a jövő felvázolásának tekintjük. Hol talál minket ez az új fordulópont? 

 

IDŐPONT: 2021. október 12. 

HELYSZÍN: online konferencia (a linkek külön file-ban) 
 

PLENÁRIS ÜLÉS vezeti Homicskó Árpád és Kovács Róbert 

9h00 Köszöntők (30 p): Miskolczi Bodnár Péter, Homicskó Árpád és Kovács Róbert 

9h30 Plenáris előadók (6×20’+5’) 

- (09:30) Dr. habil Szuchy Róbert, dékán-helyettes, KRE ÁJK  
A villamosenergia-tárolás szerepe a negyedik ipari forradalomban 

- (09:55) Dr. habil Homicskó Árpád, dékán-helyettes, KRE ÁJK  
A szociális ellátórendszer előtti kihívások a XXI. században 

- (10:20) Prof. Dr. Csepeli György, ELTE Társadalomtudományi Kar  
Ipar 4.0 és Ember 2.0   

- (10:45) Poór József, Selye János Egyetem, Révkomarom  
Az emberi erőforrások menedzselése a Koronavírus árnyékában     

- (11:10) Prof. Dr. Lentner Csaba, KRE ÁJK GVI   
A magyar ipar modernizációjának állampénzügyi lehetőségei - különösen a   
Covid-19 járványválság okán   

- (11:35) KRE GVI pályázaton nyertes hallgató előadása 

- (11:50) Prof. Dr. Csath Magdolna: Fejlődési csapdaveszély a pandémia után  
(a szerző könyvbemutatója) 

12h00 Ebédszünet 

SZEKCIÓ ÜLÉSEK 
12h30 Szekciók: (ELŐZETES, 15’ előadás 5 perc vita) 
A szekciók munkarendje és beosztása a szekcióvezetők döntése szerint történik 

1. Jog, technológia és COVID  

(szekcióvezető: Homicskó Árpád) 

2. Vállalkozások és menedzsment a XXI. században  

(szekcióvezető: Fehér János és Kecskés András) 

3. A kormányzati szektor előtt álló kihívások 

(szekcióvezető: Lentner Csaba és Kovács Róbert) 
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4. Fenntartható ellátásilánc menedzsment 

(szekcióvezető: Pónusz Mónika és Kővágó Györgyi) 

5. Társadalmi-gazdasági problémák a XXI. század első évtizedeiben 

(szekcióvezető: Csillik Péter és Andó Éva) 

       +1   Hallgatói szekció  

    (szekcióvezető: Molnár Márkó (hallgató) és Sükösd Anikó) 

 

14:30 Konferencia záróülés: szekcióvezetők összefoglalója, zárószó 
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