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Absztrakt
A kommunikáció és a kutatások kevés hangsúlyt adnak napjaink 

negyedik ipari forradalmának, az Ipar 4.0.-nak. A globális „prob-
lémák” a környezeti hatások, a Covid-19 és az ukrán-orosz háború 
„zaja” mindent elnyom. Az Ipar 4.0 pedig a megoldások egyik, 
ha nem a legfontosabb eszköze. A dolgozat a logisztika egyik „ge-
rincét”, a vasutat tekinti át az Ipar 4.0 hatásait tekintve. Így az 
informatika eszközei a technika alkalmazását (hardwerek), a prog-
ramok (softwerek), a BIG-DATA (adatok) és a szervezetek fejl!-
désének (organizáció) területeit tekinti át.  A nemzetközi „globá-
lis” problémák kezelésében a vasút „természetéb!l” fakadóan élen 
jár. Megtette azokat a lépéseket, amelyek az Ipar 4.0 eredményeire 
támaszkodva jelent!sen hozzájárulhat a jöv! logisztikai, gazdasági 
fejl!déséhez. A fenti gondolatokat szedi sorba els!sorban magyar 
szemmel a dolgozat.

Kulcsszavak:
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Abstract
Communication and research place little emphasis on today’s 

fourth industrial revolution, Industry 4.0. We are more con-
cerned about global “problems”, environmental impacts, CO-
VID-19 and the Ukrainian-Russian war. However, Industry 4.0 
is one, if not the most important, solution. "e study reviews one 
of the “backbones” of logistics, the railway, in terms of the e#ects 
of Industry 4.0.  "us, the tools of informatics, the application of 
technology (hardware), programs (softwares), BIG-DATA (data) 
and the development of organizations (organization) are studied. 
Due to its “nature”, the railway is at the forefront of tackling in-
ternational “global” problems. It has taken the steps that, based 
on the results of Industry 4.0, can make a signi$cant contribu-
tion to the logistics and economic development of the future. 
"e study examines the above mentioned ideas primarily from 
the Hungarian point of view.
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„Száz vasutat, ezeret!
Csináljatok, csináljatok!
Hadd fussák be a világot,

Mint a testet az erek.” 
(Pet!": Vasúton, 1847.)

1. Bevezet!
Napjainkban globális szinten lehetünk szem-
tanúi olyan átalakulásoknak, amelyek gyöke-
resen változtatják meg a vállalkozások min-
dennapjait, ugyanakkor a nemzetgazdaságok 
szerkezetét is (Bethlendi – Lentner, 2018; 
Lentner, 2019; Tóth et al., 2022). Egyre fel-
er!södnek a fenntarthatósági kritériumok, az 
automatizációs és robotizációs megoldások, 
de a pénzügyi, $nanszírozási alternatívák ter-
jedése is. A digitalizáció korszakában a válla-
latok egyre nagyobb mértékben fektetnek be 
olyan eszközökbe és megoldásokba, amelyek 
lehet!vé teszik folyamataik, gépeik és alkal-
mazottjaik integrált hálózatba való becsator-
názását, annak érdekében, hogy adatelem-
zések lefolytatásával képesek legyen növelni 
hatékonyságukat (Nagy et al., 2018). Ennek 
egyik átfogó eszköztárát jelenti az ipar 4.0. 

A gazdaság fejl!désében több ható tényez!, 
így a technikai-technológiai fejl!dés a globa-
lizációval az egész világon azonos id!ben és 
térben jelenik meg az Ipar 4.0. Az ún. Kont-
ratyev-ciklusok sorában az elmúlt évtizedek-
ben a digitalizáció vagy tudásalapú gazdaság 
vált azzá a gazdasági jelenséggé, folyamattá, 
amely meghatározza a jelen és jöv! gazdasági 
lehet!ségeit. Az utóbbi években a környe-
zeti veszélyek, illetve a Covid-19 pandémia, 
legújabban az ukrán háború hat jelent!sen 
a hazai és nemzetközi gazdaságra, gazdaság-
politikára. Ez eltereli a $gyelmet a f! ható 
objektív tényez!r!l, az Ipar 4.0 folyamatról. 
Az Ipar 4.0 digitalizáció komplex jelenség, 
amely a gazdaság és az élet minden terüle-
tén hat. (Geissbauer et al., 2016.) F! ereje 
a tudás hatékonyságnövel! képessége, amely 
az egyszer% $zikai munka eredményességét 
10-szeresére növeli. Ennek f! eszköze lehet az 
Ipar 4.0. Napjainkban a negyedik ipari for-
radalomra utaló Ipar 4.0 kifejezés a termelés 
digitális átalakítását jelenti (&lusarczyk et al., 
2020). Vizsgálatunk, a vasútat mint globális 
szolgáltató lehet!ségeit tekinti át az utóbbi 
id!k, problémák tükrében. 

2. Az Ipar 4.0 tartalma
„Az Ipar 4.0 tehát egy olyan jelenség, amely 
technológiai eszközök, tevékenységek ösz-
szessége révén a digitalizáció adta lehet!-
ségek kiaknázásával magas szintre emeli a 
folyamatok átláthatóságát, és integrálja a 
vállalati értékláncot és az ellátási hálózatot, 
új szintre emelve a vev!i értékteremtést.” 
(Nagy, 2017). Hermann és szerz!társai 
(2016) szerint az Ipar 4.0 az ipar digitali-
zációja, ami koncepciók széles körét lefedi, 
és új technológiákat és koncepciókat is ma-
gába foglal az értéklánc szervezeteir!l. Az 
Ipar 4.0 hatása: új termékek (új fogyasztási 
struktúra, okos termékek), új szolgáltatások 
(logisztika, pénzügy), új technológiák (okos 
technológiák), új üzemek (okos gyárak), 
új tudás (integrált tudás), új oktatás (táv-
oktatás, okos módszerek), új információ 
és kommunikáció (azonnali), új integrált 
szervezetek (globális hálózatok), új em-
ber-gép-termék kapcsolatok (ember-gép 
rendszer), új társadalmi, gazdasági, kul-
turális beágyazódás, új gazdaságpolitikák 
(K+F+I menedzselése), új jövedelmi szintek 
jönnek létre (Egri-Hollik, 2019). A folya-
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matinnovációs módszerek segítik a termelési 
folyamatok felgyorsítását és a jobb min!ség 
elérését. A vállalkozások ezzel versenyel!nyt 
szerezhetnek. Akár 30 százalékos termelé-
kenységnövekedés és ugyanilyen mérték% 
költség-, készlet-, illetve szállításiid!-csök-
kenés is elérhet! általuk (Adrodegari et al., 
2017). A cég stratégiai céljai között, ha nem 
szerepelnek technológiai beruházási tervek, 
akkor nem képes újítani, függetlenül attól, 
hogy milyen anyagi er!forrásokkal rendel-
kezik (Demeter et al., 2019).

3. Az Ipar 4.0 informatikai 
forradalom (napjainkban)
A 4.0 területei: 
• A gazdasági fejl!dés technológiai ciklu-

sokban ölt legtöbbször testet. Ilyen volt 
a g!zgép, a robbanómotor stb. ciklusa. 
Az egész emberiség fejl!dését leginkább 
a Kontratyev-ciklusok írják le (Bródy, 
2007). Ebbe illeszkedik napjaink gazda-
sági ciklusa, a digitalizáció, vagy immár 
közhasznú nevén: a 4.0. A digitalizáció a 
számítástechnika és az internet fejl!dé-
sével vált globálissá úgy, hogy egyúttal a 
legnagyobb jövedelmi forrásként is meg-
jelenhetett. 

• IoT-eszközök: A 4.0 korszaka a digitali-
záció több elemének megjelenését hozta 
magával. Ezek az IoT-eszközök, amelyek 
lehet!vé tették a digitalizáció eszközpar-
kjának globális elterjedését és az innová-
ció m%szaki tartalmának megtestesülését 
(Nagy, 2018). Ezek nemcsak a számítás-
technikát, hanem a számítástechniká-
val integrált termelési eszközöket, ezen 
eszközök emberrel való integrációját 
(robotok, ember-gép rendszereket) tar-
talmazzák. 

• Programok: Az IoT-eszközökön túl 
ezek m%ködtetésének alapvet! eszköze 
a program, illetve a programrendszerek. 
Végs!soron ez teszi lehet!vé az informa-
tikai eszközök m%ködését, kapcsolatát 
a termel!eszközökkel, a gazdasági élet 
szektoraival és a többi IoT-eszközzel. 

• BIG DATA: elemzés, jöv!, döntés: A BIG 
DATA a harmadik eleme az Ipar 4.0-nak, 
az adatbázis, az adattömeg. A BIG DATA, 
amit ez az egész rendszer kezel és elemez. 
(Davenport, 2014). Az adatok els! meg-
jelenésükben stoks (statisztikai típusú) 
számok Az elemzés teszi !ket 'ow (folya-
mat) elemmé, amely a jöv! id!re (esetleg 
a múltjára vagy párhuzamos területekre) 
teszi lehet!vé következtetések levonását. 
A stoks adatok begy%jtését az IoT (infor-

matika-számítógépek) fejl!dése ma már 
szinte korlátlanná teszik (kvantum számí-
tógépek). A 'ow mennyiségek az elemzés 
(programok) eredményei még messze az 
igények és a lehet!ségek mögött járnak. 
Ez a gazdaság és a társadalom szinte min-
den szférájában jellemz!. (Sokszor ennek 
erkölcsi, etikai, jogi keretei is tisztázatla-
nok.) Az informatikai eszközök kapaci-
tása, kapcsolódása globális elemzéseket 
tesz lehet!vé, azaz globális döntéseket 
hozhatnak egészen kis szervezetek, illetve 
egyének is. A globális gondolkodás a gaz-
dasági döntések alapjává vált. A pénzügyi, 
gazdasági, fogyasztási és kutatási, tudo-
mányos információk fels! korlát nélküli 
koncentrációja és hozzáférhet!sége vált 
lehet!vé napjainkra. (Ez jogi problémá-
kat is felvet, amely napjainkra derül ki.) 
Napjaink problémája a BIG DATA keze-
lése, elemzése, és hatékony felhasználása. 
Fejl!dnek az adatelemzési programok, 
módszerek, és nem utolsó sorban az adat-
piac. A kvantumszámítógépek ezt a lehe-
t!séget tehetik végtelenné. 

• Szervezetek optimalizálása, integráció, 
hálózatosodás, mozaikszer%ség: Szerveze-
tek-internethálózatok: a negyedik eleme 
az Ipar 4.0-nak a szervezet, a szervezeti 
háló, amely az internet használatával vált 
globálissá. Ez olyan szervezeti forma ki-
alakulását hozta, amelyben minden egy-
ség minden egységgel közvetlen kapcso-
latban lehet. Ez hihetetlen rugalmasságot 
biztosít a szervezet számára, államok 
fölöttivé, s!t multinacionális cégek fö-
löttivé teheti a kapcsolatrendszert. Új, az 
internettel kompatibilis gazdasági szerve-
zeti struktúrák jelennek meg, ezek gerin-
ce a hálózat, ahol csak a legszükségesebb 
feladatok központosulnak (Barabási, 
2016). A m%ködéshez és döntésekhez 
szükséges funkciókat decentralizálnak, 
úgynevezett regionális vagy nemzeti 
pro$tcentrumokat hoznak létre. Ezen 
keresztül a globalizáció és az informatika 
szinte egyetlen nagy globális hálóvá vál-
toztatja a nemzetközi gazdaságot. 

4. Az Ipar 4.0 gyorsító és 
küls! ható tényez!i
Minden folyamat a gazdaságban és a tár-
sadalomban küls! tényez!k hatásának 
keresztez!désében áll. Nincs ez másként a 
viszonylag komplex és plasztikus Ipar 4.0 
esetén sem. Négy f! kvázi globális hatást 
emelhetünk ki: 

• Környezeti ható tényez!k: Legf!bb 
megjelenési formája az id!járásváltozás, 
éghajlat-változás. Ez az élelmiszer-ter-
melés hullámzásában, nem kell! növe-
kedésében, az eloszlásában jelenik meg. 
Itt különösen a mez!gazdaság, az élel-
miszergazdaság területén jelennek meg 
új technológiai igények, amelyek a gaz-
dálkodás integrált, okos eszközei iránt 
növelik az igényeket. 

• Covid-19 pandémia: Újnak t%n!, de 
folyamatosan jelenlév! járványveszélyek 
a globalizációval váltak az emberiség 
számára veszéllyé. Ez a gazdasági láncok 
újragondolását, új szervezeti formák, 
kapcsolatok kialakítását teszik szüksé-
gessé. Ez legtöbbször a logisztikában, a 
kereskedelemben hoz változásokat. 

• Háborús kon'iktusok: Nemcsak a lo-
gisztikai kereskedelmi kapcsolatokra 
hatnak, hanem az érték- és árviszonyok-
ra is, amely dominószer%en tarolhatja le 
a gazdaság szektorait. Nemcsak a hadi-
technika újragondolását hozza, hanem a 
termelés, az ellátás újraszervezését is. 

• Nemzetközi gazdasági és társadalom-
politika: A tudatos gazdaság és társada-
lomfejlesztés eszköztárába belesorolják 
az Ipar 4.0 eszközeit. Ennek eredménye-
ként hatékonyan tudnak beavatkozni 
a gazdasági és társadalmi folyamatok-
ba. Ez lehet!vé teszi a 4.0 birtokában 
a különféle folyamatok akár globális 
befolyásolását, a termel!eszközök és a 
tudomány integrációját, az er!források 
újraelosztását, a fejl!dés gyorsítását, vagy 
lassítását is (Hatékonyság és automatizá-
ció 2018).

5. A vasút reakciói az Ipar 
4.0 folyamatra
A vasút mindig is a technikai fejl!dés, a 
haladás szimbóluma volt. Ez ihlette meg 
nemcsak a mérnököket, hanem költ!ket, 
m%vészeket is. Korunk szimbólumai, a szu-
perexpresszek, amelyek akár a repülés ver-
senytársai is lehetnek. A magyar vasút fej-
l!désének útja a történelmünk tükre is. A 
vasút hazai térszerkezete jól kiépített cent-
rális szerkezet%, sok innovációval, felkészült 
háttériparral született. Egységes rendszert 
alkotott. (Egri, 2014) A MÁV - a Magyar 
Államvasutak Zártkör%en m%köd! Rész-
vénytársaság a magyar állam tulajdonában 
lév! részvénytársaság, Magyarország Nem-
zeti Vasúttársasága Jogel!djét a Magyar Ki-
rályi Államvasutakat 1868. július 1-jén ala-
pították. A társaság székhelye Budapesten 
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található. A vasúthálózat teljes hossza 7243 
km. 2020. július 15-t!l a Volánbusz Zrt. fe-
letti tulajdonosi jogokat a MÁV Zrt. gyako-
rolja, 2021. januártól pedig a busztársaság 
a MÁV-csoport részévé vált. Ezzel létrejött 
Magyarország legnagyobb munkáltatója 
57 ezer munkavállalóval. A körvasúti rend-
szert törte szét az 1. világháború. E rendszer 
technikai „rehabilitációja” minden szom-
széd ország gazdasági érdeke is. Az EU és 
a szomszédok érdeke az újraalkotás, amit a 
4.0 és az ún. „gyorsító” tényez!k igazolnak. 
Nézzük az Ipar 4.0 f! tényez!it, hogyan je-
lennek meg a vasútnál.
Az IoT és a vasút: A vasút a „töme-
gesség”, a személy- és teherszállításban 
a fejlesztések, a technikai színvonal növe-
lése folyamatosan jelen van. Ebb!l szület-
tek a korabeli 3. ipari forradalom újításai 
Magyarországon is. Napjaink innovációja 
a személyszállítás sebességének és komfort-
jának növelése. Ebben lassan a digitalizáció 
eredményeként ismét egy sebességi lépcs!t 
lép a vasút (a 40-60 km/óra 400-600 km/
órára gyorsul). A pályakorszer%sítések és fej-
lesztések itthon is ezt célozzák. Ez a f! vo-
nalakon elindult pályakorszer%sítések és az 
ezzel járó informatikai fejlesztésekben jelen-
nek meg. Nemzetközi összehangolást kíván 
az európai vasúti rendszer fejlesztése (els! 
lépcs!je a Párizs-Brüsszel vonal). Az európai 
francia, német fejlesztések sokszor Kínában 
valósulnak meg. A vasúti kocsik gyártása és 
a mozdonyok fejlesztése szintén a háttéripar 
fontos elemei. Magyarországon ide tartozik 
TramTrain rendszer helyközi-városi kombi-
nált vasút (Szeged-Hódmez!vásárhely lehet 
a példa). 
A személyszállítás digitalizációját jelenti a 
jegyvásárlás és -kezelés folyamatos informa-

tikai fejlesztése. Jelent!s informatikai fej-
lesztés a vasúti kommunikáció, üzemeltetés 
és a biztonság újításai (internetes tájékozta-
tó információs rendszerek, menetrend). A 
háttéripar és szolgáltatások a vasút két nagy 
ágazata: a személyszállítás és a teherszállítás 
hívatott segíteni. A magyar vasút sajátos 
helyzete a Kelet-Nyugat közötti hídszerep, 
és ebben az „átrakás” a széles és normál ko-
csik között. Ezt szolgálja a Záhony környé-
ki „átrakófürt”. Digitalizáció és kapacitás 
szempontjából is kiemelked! a fényeslitkei 
átadás el!tt álló multimodális konténerátra-
kó évi 10 millió tonna kapacitással. 

Az alkalmazott távirányítás 5G technológi-
ával m%ködik. Ez a digitalizációt stratégiai 
elemmé emelte. A következ! id!kben a 
vasút fejlesztésében tanúi lehetünk a ha-
gyományos technológia és a digitalizáció 
összeolvadásának, ami a robotizáció el!tt 
nyit tág teret. 
Programok, szoftverek: A programok a 
4.0 önálló kiemelt területei. Az egyre fej-
lettebb és „nagyobb” számítógépek és a 
technológiák összeolvadása teszi alkalmas-
sá a rendszer elemeinek kombinációját. Ez 
az ún. ember-gép rendszerek, automaták, 
robotok, s!t mesterséges intelligencia létre-
jöttét hozhatja. Ezek lényege a tudás, ami 
a programokban ölt testet, m%ködést, ez a 
gép lelke. Ez akár „döntésképessé” teszi a 
robotot. Ez a lényege a mesterséges intel-
ligenciának. A sajátos vasúti rendszer, ahol 
a nagy rendszerek akár nemzetközi kombi-
nációt és döntést kell, hogy szolgáljanak, az 
eddigit!l komplexebb programokat kíván-
nak. Ezt alkalmazza a vasút. Itt már a nem-
zetközi összehangoláshoz (Európai Unió) 
szükségessé teszi a kvantum számítógépek 
alkalmazását. 
BIG DATA: A BIG DATA adathalmazt je-
lent, amelynek f! jellemz!je, hogy
• nagy adatmennyiséget tartalmaz
• változatos szerkezet% adattömeget hoz
• gyorsan szükséges feldolgozni. 
A BIG DATA munkaterülete így az adat-

1. ábra: TramTrain szerelvény Szeged-Hódmez!vásárhely
Forrás: https://nlc.hu/ezvan/20211130/tram-train-hiba/

2. ábra: East-West Gate (EWG) átrakója Fényeslitkén. Villámgyors átrakó 
KMO 2021.
Forrás: EWG fotó
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gy%jtés, az adattárolás, az adatelemzés és a 
döntéshozás (Benedek, 2019). Ez lehet!vé 
teszi a vasút eddig is nagytömeg% adathal-
mazát hatékonyan (hasznosan kezelni), 
összegy%jteni és tárolni. Az összegy%jtött 
adatokat elemezni kell, hogy hasznosak 
legyenek. Ezek érdekében elemz! progra-
mokat kell futtatni már a gy%jtés fázisában, 
hogy az elemzett adatok megfelel! alapot 
adjanak a döntések el!készítéséhez. (www.
computerworld.hu) Ez a folyamat tart a vas-
útnál, illetve a vasúthoz kapcsolódó cégek-
nél, szervezeteknél. Az elmúlt id!szakban 
megoldottá vált a vasúti menetjegyváltás, 
- kezelés, elemzés elektronikus bonyolítása. 
Ezen adatok segítik a menetrendek fejlesz-
tését, koordinálását, összehangolását más 
országok személyszállító vállalkozásaival 
(Városi, vízi, légi közlekedés stb.). Ugyan-
csak fontos elemzési terület a teherforgalom 
adatelemzése, útvonaltervezése a többi lo-
gisztikai résztvev! közúti, vízi, légi szállítás 
adataival. Az infrastruktúra fejlesztés, a te-
lepülésfejlesztés, vagy a termel! (ipar, me-
z!gazdaság) kitermel! ágazatok jelen adatai 
alapján jöv!beni elemzéseket végezhetnek. 
Az azonnali elemzés a fenti vasúti és vasút-
hoz kapcsolódó infrastruktúrák m%ködte-
tését optimalizálhatja. 

5.1 Szervezetek
Az Ipar 4.0 a vasút életében olyan változá-
sokat hoz, amely a vasút szervezeti életében 
is mélyreható átalakulásokhoz vezet. Így a 
nagytömeg% $zikai munka aránya lecsök-
ken, és egyre nagyobb arányt tölt be a kva-
li$kált munkaer! aránya. Ezt az alkalma-
zott technika, technológia hozza el. Megn! 
az informatikusok, illetve az informatikai 
ismeretekkel rendelkez! mérnökök száma. 
(Benedek 2021)
A magyar vasút centrális szerkezeti formája 
nemcsak földrajzilag, hanem tulajdonosi, 
jogi formájában is egyközpontú volt. 
Az els! világháború területi széttagolást 
hozó változása a rendszerváltással felvetette 
a szervezeti forma átgondolását is. Ekkor 
kezd!dött az Ipar 4.0 térhódítása is. Ez hoz-
ta a privatizációs folyamatot is. Ez azonban 
nem minden területen javította a hatékony-
ságot, s!t egyes, eddig hatékony területek 
(áruszállítás) kerültek külföldi kézbe. Más 
területek (utasellátás) elsorvadtak. Többen 
a közúti forgalom el!retörésében annak na-
gyobb versenyképességére hivatkoznak.
A gyorsító-befolyásoló tényez!k (CO-
VID-19) azonban bebizonyították: a vasút 
m%köd!képességét, stratégiai fontosságát. 

A kés!bbi fejlesztések új technikai, tulaj-
donosi, szervezeti, térgazdasági formákat 
kívánnak országon belül és nemzetközi mé-
retekben is. (Homolya 2021) A Kárpát-me-
dence és az Európai Unió vasútrendszerét 
vagy vasútjait egységes rendszerben kell 
elképzelni. Így a jöv! magyar vasúti rend-
szerét ki kell egészíteni és pótolni a f!vo-
nalakat összeköt! szakaszokkal, így a kör-
vasút „pótlása” a V0 pályával, Budapesten 
a Kelenföldi és a Nyugati pályaudvar ösz-
szekötése ma már tervezés alatt vannak. Az 
Európai Unió rendszeréhez illeszked! hazai 
vasutak a Balkán-Budapest-Belgrád, illetve 
a Budapest-Krakkó-Varsó szakaszok lehet-
nek a jöv! nemzetközi pályái Közép-Euró-
pában. A fejlesztéseket segítheti az immár 
100 évesnél öregebb európai egységes vasúti 
szabvány és szabályozó csoport. A technika 
szavatos és szabályozástechnikailag is egysé-
ges. Az Ipar 4.0 segítheti az egységes vasúti 
fejlesztések folytatását. A szervezeti fejlesz-
tés segítheti a hatékony területek (áruszál-
lítás) érdekazonosságának megteremtését a 
pályavasúttal és az új szolgáltatókkal. Ez új 
gazdaságpolitikát is kíván. Ezen érdek-ösz-
szekapcsolás segítheti a szomszédos orszá-
gokkal, illetve az észak-déli és kelet-nyugati 
vasúti tengelyek európai korridorokhoz 
való illesztését.
Új terület a városi és vasúti kötöttpályás 
rendszerek TramTrain összekapcsolása.
Ez nemcsak gazdaságilag, hanem környezeti 
szempontból is el!remutató (Szeged-Hód-
mez!vásárhely).
Szervezetileg a MÁV és Volán együttm%kö-
désének els! lépései megtörténtek. Az Ipar 
4.0 technikailag lehet!vé teszi a logisztikai 

folyamatok összehangolását. Finanszírozás 
szempontjából el!remutató lenne a Zrt. 
tulajdonosi forma nyitottá tétele és a MÁV 
nemzetközivé tétele.
Az Ipar 4.0-hoz illeszked! szervezeti for-
mák eltérnek a mai vállalkozási, szolgálta-
tási és igazgatási szervezetekt!l. A meglév! 
centrális (piramis), lineáris, illetve a mátrix 
rendszerekt!l, az internet által megalkotott 
hálózati forma illeszkedik a digitális rend-
szerekhez. E formára jellemz! (internet), 
hogy az elemek (csúcspontok) minden 
elemmel kapcsolatban lehetnek (élek). E 
formát kell megközelíteni a jöv! együttm%-
köd! közlekedési, így vasúti rendszerének is 
(Barabási, 2016).

6. Következtetések
A vasút nemzetközileg „legkitettebb” lo-
gisztikai szolgáltató. Tevékenységének min-
den területén kell, hogy kövesse a legújabb 
technikai, technológiai trendeket. Ugyanez 
vonatkozik a nemzetközi környezeti és tár-
sadalmi hatásokra is. Ezek következménye, 
hogy a vasút fejlesztéseit, gazdasági tevé-
kenységét az európai, nemzetközi tren-
dekkel összhangban kell, hogy végezze. A 
felvázolt fejlesztésre ható 4.0, illetve nem-
zetközi hatótényez!k nap mint nap próbára 
teszik a vasutat az új követelményekkel és 
a K+F+I azonnali alkalmazásával (Schváb, 
2021). Az Ipar 4.0 olyan technikai és szer-
vezeti változásokat követel a vasúttól, amely 
a hatékonyságot, a gyorsaságot és a tudást 
oly mértékben integrálja a vasútba, amely 
az 1800-as évek lovaskocsiról vasútra való 
áttérés Kontratyev-ciklusára emlékeztet. 
Azaz a hatékonyság megsokszorozódik (ez 

3. ábra: Magyarország vasúthálózata 1918-ban a trianoni határokkal
Forrás: https://parpercpolitika.blog.hu  Bajor-Egri (2011)
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a több tízszerest!l a több ezerszeresig terjed-
het) (Ludvig, 2021)

7. Javaslatok
• Az Ipar 4.0 a digitalizáció fejl!dési üteme 

által diktált folyamat, így a vasút is a dig-
italizáció tükre kell, hogy legyen.

• A digitalizáció egyúttal hatékonyságnöve-
kedést is jelent, amely a vasútra ugyanúgy 
hat, mint a többi ágazatok fejl!désére.

• A gyorsító tényez!k egyrészt igazolták a 
vasút létjogosultságát, másrészt a hazai és 
nemzetközi programok lehet!ségeit kib!-
vítették.

• A személy- és teherszállítás technikai fej-
lesztésének lényeges eleme az informatika 
alkalmazása, fejlesztése és felhasználása. 

• Az európai fejlesztések ugyancsak lénye-
ges eleme az informatikai rendszerek jó 
használata, fejlesztése.

• Új szervezeti formák, a vasúti és városi 
közlekedések integrálása, a közúti és 
vasúti rendszerek integrálása lehet!vé 
teszi a hatékonyság nagyságrendekkel 
való növelését.

• A háttérszolgáltatók fejlesztése, bekapcso-
lása a vasút életébe önállóan és nemzetkö-
zileg is hatékony üzleti lehet!séget kínál 
a vasút számára (vasút-közút integrálása, 
technikai, technológiai fejlesztések, infor-
matikai fejlesztések, ipar új területeinek 
integrálása).

8. Összefoglalás
A dolgozat röviden áttekintette az Ipar 4.0 
lényegét, f! területeit, eszköztárát és hatását 
a vasútra. A vasúti hatásról megállapítható, 
hogy a digitalizáció a vasútra mint nem-
zetközi szolgáltatóra és nemzeti stratégiai 
ágazatra az utóbbi id!k követelményeinek 
megfelelt, jól teljesített a COVID-19 pan-
démia alatt, sikeresen vette fel a fordulatot 
a digitalizáció területén, és a nemzetközi 
gazdasági integráció követelményeit is tel-
jesíteni tudta. Ugyancsak leírható, hogy a 
vasúti személy- és teherszállítás legutóbbi 
fejlesztései versenyképesen fejl!dhetnek a 
kor követelményeinek megfelel!en, amely a 
környezeti követelményeknek és az energia-
hatékonyságnak is megfelelnek. A jöv!ben 
a vasút jó integráló-er!vé válhat a közút, a 
városi közlekedés, valamint a személy- és 
teherszállítás területén is. Mindezt jól iga-
zolja Palkovics László miniszter 2022. július 
8-i vasutasnapi bejelentése, amely szerint a 
teherforgalom közép-európai központjá-
vá válhat Magyarország. Ennek érdekében 
létrehozták a török-szerb-bolgár-magyar 

koordinációs tanácsot. Elindulhat egy kon-
téner-terminál program. Er!síteni kívánják 
a Rail Cargo osztrák-magyar kapcsolatot, 
és épül a Budapest – Belgrád vasútvonal. 
A jöv!ben a hasonló beruházások mellett a 
technika a 4.0 fejlesztésbe való bevonására 
lehet számítani. 
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