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Üzlet az internet korában: 
- új kihívások és felelősségek

Dr. Zilahy Gyula, iASK

‚A hazai fenntartható fejlődés vezérfonala’  - 2017. január 20-21.

‚Hallasz engem, HAL?’

https://youtu.be/OKEeMvh-d4w

Alapvető változások az üzleti életben

1. A 4. ipari forradalom kora – Industrie 4.0

2. A virtuális és fizikai élet összefonódása

3. A technológia szerepének a kérdése aktuálisabb, mint valaha

4. Efficiency vs. sufficiency

– ‚decouple growth from resource constraints’

Ipari forradalmak

INDUSTRIE 4.0

• Az ellátási láncok elemeinek a digitalizálása és integrálása

• Központi cél: az egyedi vásárlói igények kielégítése

• A bárhol, bármikor elérhető információkon alapul

• Az erőforrások integrálása: dinamikus, ön-szerveződő, valós idejű, 

autonóm módon optimalizált

• Internet of Things (IoT) – Cyber-Physical Systems (CPS) and Cyber

Physical Production Systems (CPPS)

Cyber-Physical Systems (CPS)

Olyan együttműködő számítástechnikai entitásokból álló 

rendszerek, melyek intenzív kapcsolatban állnak az őket 

körülvevő fizikai világgal és az abban lejátszódó folyamatokkal 

azáltal, hogy egyidejűleg forrásai és felhasználói az interneten 

elérhető adathozzáférési és adatfeldolgozási 

szolgáltatásoknak.

https://youtu.be/OKEeMvh-d4w
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Elvárások a CPS/CPPS-sel szemben

• Robusztusság

• Autonómia

• Önszervezés, ön-karbantatás, ön-javítás

• Átláthatóság

• Kiszámíthatóság

• Hatékonyság

• Platformok közötti működés lehetősége

• Globális nyomkövetés

Munkaerő: a tíz legfontosabb képesség

Néhány példa

• Ellátási láncok magasabb fokú integrálása, helyi beszerzés

• Fenntartható, okos városok

• Változások a munka világában

• Nyílt innováció

• Közösségi gazdaság

• ‚Precíziós’ mezőgazdaság, városi kertek

• 3D nyomtatás

• ‚Egyedi tömegtermékek’ – a fogyasztó kiszolgálásának javulása

Az innovatív üzleti modellek elterjedése

“Az üzleti modell azokat az alapvető összefüggéseket írja le, amik 
meghatározzák, hogy egy vállalkozás hogyan állít elő és ad át értéket 
mások számára és hogyan termel nyereséget saját maga számára”

(„Business model describes the rationale of how an organization creates, delivers, 
and captures value”)

(Forrás: Osterwalder and Pigneur, 2010, p.14)

A fenntartható üzleti modellekkel 
szembeni követelmények - 1

‚The value proposition provides measurable ecological and/or social value in
concert with economic value.’

Forrás: Bocken et al., 2014

Kérdések: 

• Kiegyensúlyozottság és összhatás
• A hatások mérése

Példák: 

• Interface Inc.

• Chemical leasing (Henkel)

A fenntartható üzleti modellekkel 
szembeni követelmények - 2

‚The focal company does not shift its own socio-ecological burdens to its 
suppliers.’

Forrás: Bocken et al., 2014
Kérdések: 

• Fenntartható beszállítói lánc menedzsment

• ‚Scope’

Példák: 

• Patagonia

• Fairphone

https://www.youtube.com/watch?v=WexueycQgmY
https://fairphone.com/
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A fenntartható üzleti modellekkel 
szembeni követelmények - 3

‚The customer interface motivates customers to take responsibility for 
their consumption as well as for the focal company’s stakeholders’

Forrás: Bocken et al., 2014

Kérdések: 
• Mit értünk fenntartható fogyasztáson?
• Sufficiency vs. vállalati érdekek
Példák: 

• ‚The worn ware’ campaign
• Ara, the modular phone

A fenntartható üzleti modellekkel 
szembeni követelmények - 4
‚The financial model reflects an appropriate distribution of economic costs and benefits

& accounts for the company’s ecological and social impacts.’ 
Forrás: Bocken et al., 2014

Kérdések: 
• A költségek és hasznok pénzértékének a meghatározása
• Externális hatások
Példák: 
• Interface Inc.
• Chemical leasing (Henkel)

Három példa a változásra

1. példa: nyílt innováció

Kívülről befelé irányuló innováció

• Volkswagen: People’s Car project

• Bosch Open Innovation portal for car repair shops

• Procter and Gamble: connect + develop

• McDonalds: MyBurger 

• Edeka: Your ice cream

‚Co-creation’ és innovációs ökoszisztémák

https://www.youtube.com/watch?v=QidRJZ7yrPI
https://atap.google.com/ara/
http://www.vw.com.cn/en/VwCulture/zaoche.html
http://www.bosch.com/en/com/innovation/open_innovation/open_innovation.php
http://www.pgconnectdevelop.com/
http://www.mcdonalds.co.uk/ukhome/whatmakesmcdonalds/articles/my-burger-your-entries-put-taste-test.html
https://www.edeka.de/unsere-marken/neu-im-sortiment/dein-eis-edeka-cheesy-maple-pie/dein_eis_edeka_cheesy_maple_pie.jsp
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2. példa: autonóm járművek

• Kommunikáció: V2V, V2I, V2P

• Megnövekvő adatmennyiség – java része még kihasználatlan

• Intelligent Transport Systems

• 2030: a személyautók 18-28%-a

Megoldandó műszaki jellegű problémák:

• Különböző interface-ek kialakítása

• Cyber security

• Adatok bizalmas kezelése

• Smart infrastruktúra – pl. virtuális jelzőlámpák

Forrás: Tettamanti et al., 2016

Helyzetkép

• Elterjedése először a tömegközlekedésben

• Áruszállítás – kamionok

• Mezőgazdasági járművek – precíziós irányítás

• Forgalom modellezés – átmeneti vs. teljesen autonóm időszak

• Über – Közösségi gazdaság vs. önvezető autók: az autómegosztás 
korlátja az emberi tényező – önvezető autó esetében a kihasználatlan 
jármű pénzt keres, amíg nincs rá szükség

Környezeti, társadalmi és gazdasági hatások

Teljesülnek-e az alábbi követelmények?

• A balesetek számának és súlyosságának a csökkentése
• A környezeti hatások csökkentése
• A forgalom paramétereinek a javulása: átlagos menetidő, átmenő forgalmi 

kapacitás, stb.

Előnyök:
• Az autonóm autó nem kell a környéken parkoljon
• Olyan társadalmi csoportok is ‚vezethetnek’, akik eddig nem
• De: milyen visszapattanó hatással kell számolni?

3. példa: közösségi gazdaság

The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy c. jelentés az EU-nak:

• 572 milliárd eurós gazdasági potenciál

• Az akadályozó tényezők figyelembe vételével:
• rövid távon: 18 milliárd

• közép- és hosszú távon: 134 milliárd éves haszonnal 

Forrás: Goudin, 2016

3. példa: közösségi gazdaság

Forrás: airbnb.com

3. példa: közösségi gazdaság

Forrás: airbnb.com



2017. 01. 25.

5

„Huge victory for regular New Yorkers over the 
interests of a $30 billion corporation„ – Liz
Krueger, state senator

Airbnb reakció

OSZKAR.COM Összegzés

• A gyors fejlődés alkalmazkodást igényel a vállalati szférában, a 

fogyasztók körében és a szabályozók munkájában is – félő ez utóbbiak 

lemaradása

• Előnyös és hátrányos hatások is fellépnek - az összkép még 

bizonytalan

• Milyen beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy mindeközben a 

fenntarthatósági szempontoknak is meg tudjunk felelni? 


