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CÉLOK ÉS TARTALOM
A trendriport célja, hogy a CobotX az érdeklődőknek olyan információkkal szolgáljon a robotika, a 
robotikai piac kapcsán, ami segít akár a laikusoknak is abban, hogy merre tart a robotika, milyen új 
trendek láthatóak, valamint, hogy a robot mint szolgáltatás koncepciót hogyan lehet jellemezni,
milyen adatok állnak rendelkezésre ezzel kapcsolatban.
A trendriport alapjában véve szekunder (desk-research) kutatási eredményeket tartalmaz, vagyis 
meglévő kutatási, adatelemzési eredményeket mutatunk be minden alkalommal úgy, hogy a
forrásokat jelöljük is.

A trendriport témájában készítettünk továbbá egy mélyinterjút olyan gyártó cég képviselőjével, 
szakértőjével,  ahol használnak robotokat, és arra voltunk kíváncsiak, hogy a használat során
milyen insightok kerülnek felszínre, valamint, hogy a megkérdezett szakértő milyen trendeket, új 
jelenségeket lát ezeken és a kapcsolódó területeken erősödni. A riport adott oldalain idézeteket
fogunk közölni a szakértőktől, ezzel tesszük a szekunder adatokat plasztikusabbá.

A trendriport az alábbi főbb fejezeteket tartalmazza:

 01.  Bevezetés, a robotok piaca - Fogalmak, adatok
 02. Automatizáció és robotikai trendek - Jövőbeli kitekintés
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BEVEZETÉS
Trendriportunk ezen részében a robotokról írunk általánosságban, mely során több témakört is 
érintünk, mint például
 - a robotok globális piacának bemutatása,
 - a robotok tipizálási lehetőségei, valamint ezen belül
 - az egyes kategóriákhoz kapcsolódó adatok bemutatása és
 - konkrét felhasználási célok felvázolása.

A különböző források, szakirodalmak különbözőféleképpen azonosítják napjainkban a robotok
különböző típusait. Ezek közül a legtöbbször hivatkozottakat az alábbi felsorolásban mutatjuk be:
 - mobil robotok (mobile robots)
 - távirányított robotok (remote-controlled robots)
 - ipari robotok (industrial robots)
 - szolgáltatást nyújtó robotok (service robots)
 - kényelmi robotok (convenience robots)
 - autonóm robotok (autonomous robots)
 - kollaboratív (együttműködő) robotok (=kobotok) (collaborative robots = cobots)

A következő oldalakon a teljesség igénye nélkül ismertetünk olyan adatokat, amelyek véleményünk 
szerint a téma iránt érdeklődőknek jól mutatják be a piacot és az aktuális trendeket.
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IPARI ROBOTOK FŐBB FELHASZNÁLÁSI 
TERÜLETEI
A Statista robotikával foglalkozó összefoglaló tanulmánya leírja a főbb területeket, ahol az ipari robotok
használata jellemző, ezek az alábbiak:

AUTÓ-
IPAR
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gépjárműmotorok és 

karosszériák,
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dezések, orvosi,
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vegyipari termékek, 
gyógyszerek,
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forrás: Statista
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AZ IPARI ROBOTOK PIACÁNAK MÉRETE 
GLOBÁLISAN (2019-2027; milliárd USA dollárban)

A Statista adatgyűjtése 
azt mutatja, hogy 2019-
től kezdődően 2027-ig 
várhatóan nagyot fog bővülni 
az ipari robotok globális
piaca, konkrétan 8 év alatt 
az előrejelzések alapján 
közel megháromszorozódik 
ennek a piacnak a mérete.
A bővülés mértéke évente
átlagosan 10% körül várható.
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IPARI ROBOTOK ÉRTÉKESÍTÉSI VOLUMENE 
(millió dollárban megadva, országonként, 2018-2022)

Az ázsiai-csendes-óceáni térség a
legnagyobb ipari robotikai piac,
ezen belül is Kína és Japán.
Ezen a térségen kívül az Egyesült
Államok és Németország látszik 
még jelentősnek.
2020-tól kezdve ezek az adatok is 
bővülést mutatnak.

forrás: Statista
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IPARI ROBOTOK ÉRTÉKESÍTÉSI VOLUMENE 
(millió dollárban megadva, iparáganként, 2018-2022)

Az iparágak tekintetében az 
autóipar és az elektronikai
szektor a legjelentősebbek a ro-
botok használata szempontjából.

Ezen felül a fémfeldolgozás, a 
fémipar, valamint a műanyag- 
és élelmiszeripar azok, amelyek 
megemlíthetőek.

A mi gyártósoraink már magas szinten auto-
matizáltak, az operátorok inkább csak anyag-
mozgatást végeznek a berendezések között. A 
jövőbeli újabb projekteknél pedig már az lesz a 
trend, hogy ezt az anyagmozgatást is automatizál-
juk. 5 éven belül a gyártási folyamatok többségé-
ben az operátori munkát minimalizáljuk.

- gyártó cég szakértője

forrás: Statista
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SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ ROBOTOK
FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI
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ORVOSI ROBOTOK

LOGISZTIKAI RENDSZEREK

MEZŐGAZDASÁGI ROBOTOK

EGYÉB ROBOTOK

HÁZTARTÁSI /
KÉNYELMI ROBOTOK

SZÓRAKOZTATÁSI ÉS
SZABADIDŐS ROBOTOK

diagnosztikai rendszerek, robotasszisztált 
műtét vagy terápia, valamint rehabilitációs 
rendszerek robotasszisztensek, porszívózás, 

padlótisztítás, fűnyírás, me-
dencetisztítás, ablaktisztítás, 
otthoni biztonság és felügyelet

játék-/ hobbirobotok,
multimédiás / távoli jelenlét
(beleértve a kamerás drónokat 
is), oktatás és kutatás

automatizált irányított járművek, 
rakománykezelés és személyszállítás

fejőrobotok és egyéb
állattenyésztésben alkalmazható robotok

például védelmi robotok, PR robotok, 
hordható technológia

forrás: Statista



10

A KOBOTOK RÉSZARÁNYA NÖVEKSZIK

A kobot szó a kollabo-
ratív (együttműködő) és 
a robot szavak összeol-
vadásából született meg, 
és együttműködésen 
alapuló robotegységet 
jelent.

Az alábbi ábrán látható a hagyományos és az együttműködésen alapuló új robotegységek értékesítésének 
részesedése. Egyértelműen látszik, hogy a kobotok részaránya az idő előrehaladtával növekszik.
Ez azt is jelenti, hogy a kobotoknak egyre fontosabb szerepük van azokon a felhasználási területeken, ahol 
robotokkal dolgoznak.

forrás: Statista
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SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ ROBOTOK 
ÉRTÉKESÍTÉSI VOLUMENE (millió dollárban megadva,
térségenként és felhasználási területenként, 2018-2022)

A szolgáltatást nyújtó robotok esetében már az amerikai térség a vezető, de intenzív bővülés látható területileg mindenhol. 
A felhasználási területek között az egészségügyi és a házimunkában történő alkalmazás a leginkább elterjedt,
de a logisztika területén is bővülés látszik.

forrás: Statista
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AUTOMATIZÁCIÓ ÉS ROBOTIZÁCIÓ
egy McKinsey riport főbb eredményei
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A McKinsey tanulmánya több pontban gyűjtötte 
össze a robotizációval, automatizációval és a jövő 
gyáraival kapcsolatos tudását. A tanulmány
szerint 1990 óta a humán erőforrás költsége és 
a robotok árának dinamikája különböző irányba 
mozog: amíg a humán erőforrás költsége
növekedett, addig a robotok ára csökkent.

A mérnökök egyre elérhetőbbek - A robotizált 
termelési rendszerek tervezéséhez, telepítéséhez, 
üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges 
készségekkel rendelkező emberek is egyre 
szélesebb körben elérhetőek. A robotmérnökök 
egykor ritka és drága szakemberek voltak.

A robotok telepítése már egyszerűbb -
A számítási teljesítmény, a szoftverfejlesztési 
technikák és a hálózati technológiák fejlődése 
gyorsabbá és olcsóbbá tette a robotok
összeszerelését, telepítését és karbantartását, 
mint korábban. forrás: McKinsey
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AUTOMATIZÁCIÓ ÉS ROBOTIZÁCIÓ
egy McKinsey riport főbb eredményei

A jövő más üzleteknél 
vagy újabb projek-
teknél, meg már az 
lesz, hogy ezt az
anyagmozgatást is
automatizáljuk.

- gyártó cég szakértője

Már a robotok is okosabbak - Ahol a korai robotok vakon követték ugyanazt az 
utat, a későbbi iterációk pedig lézereket vagy látórendszereket használtak az
alkatrészek és anyagok tájolásának észlelésére, a robotok legújabb generációi 
képesek integrálni több érzékelőtől származó információkat, és valós időben 
hozzáigazítani mozgásukat.
Rugalmasabb rendszerek, robotok - A gyorsan és egyszerűen programozható 
eszköz eredendő rugalmassága nagymértékben lecsökkenti, hogy egy robotnak 
hányszor kell megismételnie egy adott feladatot, hogy igazolja a vásárlás és az 
üzembe helyezés költségeit.
Alkalmazkodóképesség - A mesterséges intelligencia és a szenzortechnológiák 
fejlődése lehetővé teszi a robotok számára, hogy sokkal nagyobb fokú,
feladatonkénti változékonysággal birkózzanak meg.
Döntési szabadság - A vállalatoknak sokkal nagyobb szabadságuk lesz
eldönteni, hogy mely feladatokat automatizálják robotokkal, és melyeket
végezzenek manuálisan.
Agilis termelési rendszerek - Az automatizálási rendszerek egyre
rugalmasabbak és intelligensebbek, viselkedésüket automatikusan hozzá-
igazítják a teljesítmény maximalizálása vagy az egységenkénti költség
minimalizálása érdekében.

forrás: McKinsey
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Robots for domestic 
tasks / convenience 

robots
76%

Entertainment and 
leisure robots

24%

Robots for domestic 
tasks / convenience 

robots
82%

Entertainment and 
leisure robots

18%

ÚJ TREND: CONVENIENCE ROBOTS

A Statista adataiból az 
látható, hogy új trendként 
tekinthetünk a
convencience
(kényelmi) robotok 
kategóriájára, amelynek 
mérete 2018-ról 2022-re 
nagyjából megkétsze-
reződött.

A kategóriában két nagyobb 
típust különböztethetünk 
meg: a szórakozás,
kikapcsolódás témájú
robotokat, valamint a
házimunkához kapcsolódó 
robotokat.

forrás: Statista

9.1 billion US
dollars
in 2022

4.6 billion US
dollars
in 2018
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TECHNOLÓGIAI TRENDEK ÉS
FENNTARTHATÓSÁG
A Nemzetközi Robotikai Szövetség (IFR) olyan technológiai trendeket vázolt fel, ami a robotikai piacot érinti, alakítja.
Ezeket az alábbiakban gyűjtjük össze:
 - felhőalapú számítástechnika, 5G hálózatok, új gépi látásmód és mesterséges intelligencia,
 - alkalmazások körének bővítése,
 - teljesítmény javítása (sebesség és minőség).

A fejlődés ellenére az ember-robot együttműködés még mindig 
gyerekcipőben jár.
Egyre fontosabb tényező a fenntarthatóság, melyhez az alábbi 
jelenségek kapcsolódnak:
- A robotok kulcsfontosságúak a zöld technológia (pl. napelemek)       
költséghatékony előállításához.
- A robotgyártás csökkenti a selejt arányát, így az input-output arány  
javításával csökkenti a karbonlábnyomot.
- A modern robotok kevesebb energiát fogyasztanak, leginkább az 
alábbi funkciók, jellemzők miatt:
 - mozgó robotelemek könnyűszerkezetes felépítése,
 - intelligens energiagazdálkodás, pl. intelligens parkolási pozíciók,
 - új, energiaoptimalizált szerszámok, pl. megfogók szinte
   energiafogyasztás nélkül.

...ha jól működik egy ilyen
berendezés, akkor azt a
fajta szórást ,amit Te vagy én 
belevinnénk azzal, hogy fáj 
a fejünk vagy nincs kedvünk 
dolgozni, egyértelműen
eliminálhatjuk.

- gyártó cég szakértője

forrás: International 
Federation of
Robotics
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A gépek igénylik a
gondoskodást és a 
tudást. Komplex a
berendezés és a termék, 
ezért a tudásnak is
komplexnek kell lennie.

ROBOTIKAI TRENDEK
Nemzetközi Robotikai Szövetség (IFR)

- gyártó cég szakértője

A már hivatkozott Nemzetközi Robotikai Szövetség (IFR) egy 2021-es
prezentációjában olyan robottrendeket is megfogalmaz, amelyek 
véleményük szerint a jövő robotizációját, a robotipart nagyban
befolyásolják majd.
Ezek az alábbiak:
 Az ellátási láncok lokalizálása és regionalizálása
  - Közelebb az ügyfélhez
  - Rugalmasabb (logisztika, politika)
 Alacsonyabb teljes tulajdonlási költség
  - Robotics-as-a-Service / Pay-as-you-use modellek
  - Növekszik az olcsó robotok kínálata
 „1. tételnagyság”: Testre szabott termékvariációk egyre több termékhez
  - A robotok támogatják a testreszabást a sorozatgyártás    
     egységárán.
  - Teljesen digitalizált gyártás a rendelés felvételétől a kiszállításig.

forrás: International 
Federation of
Robotics
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ROBOTIKAI TRENDEK
Meili Robots

1 2 3 4 5 6 7

A sztenderd
feladatok
ellátására.

A kisebb
vállalatok is 

képesek
ezáltal roboto-
kat használni.

Adatok
gyűjtésére.

Sokféle cél
megvalósítására.

Akár abból a 
célból, hogy a 

robotok egymás-
sal is képesek 

legyenek
kommunikálni.

Teret nyernek az 
ilyen típusú
robotok is.

A robotokat 
használó cégek 
számára ez egy 
versenyelőnnyé 

válik.

Folyamat-
automatizálás

Robotics-as-a 
-Service
(RaaS)

Autonóm
mobil robotok

Robotok és 
kobotok

Tudatos
robothasználat

Kézbesítő-
robotok

A robotok 
által a cégek 
is okosabbak 

lesznek

forrás: Meili Robots
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JÖVŐBENI KILÁTÁSOK
Nemzetközi Robotikai Szövetség (IFR)

A Nemzetközi Robotikai Szövetség (IFR) azt is összefoglalta, 
hogy szerintük melyek azok a főbb jelenségek, trendek,
amelyek a jövőt alakítják ebből a szempontból:

 - Platformok mint piacterek - a robotok olyan
   platformokon vannak jelen, amelyek piactérként is
   működnek akár, de sok más funkciójuk is lehetséges.

 - Biztonság, adatvédelem, adatbiztonság - egyre
   fontosabbá válik, hiszen a fogyasztói oldal felől ez egy   
   fokozott elvárás.

 - A robotok egyre inkább megjelennek a való világban -  
   például szállodai vagy kórházi robotok.

forrás: International 
Federation of
Robotics
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