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• Alapítva 1964-ben

• EU Kiválósági Központ: információs
technológiák, számítástudomány és
irányítás elmélet

• Kétoldalú K+F+I kutatási
szerződések, komplex, kulcsrakész

• Alapkutatás
• Számítástudomány
• Rendszer és irányításelmélet
• Mérnöki és üzleti intelligencia
• Gépi érzékelés, ember-gép 

interakció

Magyar Tudományos Akadémia
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete

szerződések, komplex, kulcsrakész
rendszerek

• Technológiai transzfer

• Intenzív egyetemi oktatás

• 275-fő, melynek 67%-a tudományos 
munkatárs

• Alkalmazott K+F+I
• Járművek és közlekedési 

rendszerek
• Termelésinformatika és logisztika
• Energia és fenntartható fejlődés
• Biztonság és felügyelet
• Hálózati és cloud szolgáltatások



• A háttér: 
– Cyber-Physical Systems - Industrie 4.0 – Ipar 4.0 
– Az innováció és szereplői
– Az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform 

• A Kérdőív projekt 
Célja, szerkezete

Tartalom

– Célja, szerkezete
– Néhány érdekes adat

• Záró gondolatok



• Társadalmi, gazdasági és technológiai változás
• Egymást gerjesztő romboló innovációk
• Paradigmaváltások

Ipari forradalmak - Innovációs szökőárak

4. Ipari forradalom:
a kiber-fizikai
rendszereken alapulóan

3. Ipari forradalom: 
programozható 
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Forrás Sauer, 2013; acatech, 2013 
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1. Ipari forradalom: a 
(textil)ipar gépesítése

2. Ipari forradalom: 
szerelőszalag, 
tömeggyártás

programozható 
vezérlések, 
automatizálás
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• Információbőség, big data

• Kommunikáció

• Nyitottság, adatmegosztás

• Autonómia, önszerveződés

• Bizonytalanság, gyors döntés

• Értelmezés, hitelesség, bizalom

• Privát adatok, biztonság

• Globálisan helyes működés

A főbb dilemmák

• Autonómia, önszerveződés

• Tervezett struktúra (design) 

• Optimalizált működés

• Automatizálás

• Kooperáció, közjó

• Globálisan helyes működés

• Kibontakozás (emergence)

• Alkalmazkodás, robusztusság

• Technológiai munkanélküliség

• Verseny, önérdek
Váncza, J.; Monostori, L.; et al, 2011, alapján



• Horizontális integráció: Az okos gyár minden időben alkalmazkodik 
környezetének új körülményeihez és önmaga optimalizálja a termelési 
folyamatait, akár a teljes értéklánc tekintetében is.

• Vertikális integráció: Az okos gyárban az emberek, gépek, erőforrások
digitális modellben képződnek le és egymással a kiber-fizikai rendszereken 
(CPS) keresztül kommunikálnak. 

• Okos termékek: információkkal rendelkeznek a saját gyártási folyamatukról 
és megvan az a képességük, hogy adatokat gyűjtsenek és továbbítsanak az 

IPAR4.0 Jellemzői

és megvan az a képességük, hogy adatokat gyűjtsenek és továbbítsanak az 
életciklusuk gyártási és a használati fázisairól. 

Forrás: VDMA IMPULS-Stiftung Industrie 4.0 Readiness , 
2015; Bauernhansl, T. 2016



• 2006 - National Science Foundation Workshops on Cyber-Physical Systems
• August 2007 Report of the President’s Council of Advisors on Science and 

Technology (CAST): „the domain of CPS be treated as a top priority for
federal research investments”

• 2011 - acatech Position Paper Cyber-Physical Systems: Driving force for 
innovation in mobility, health, energy and production

• 2013 acatech - Securing the future of German manufacturing industry: 
Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0

Cyber-Physical Systems időhorizont

Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0



SYMBIO-TIC projekt: Ember-robot kollaboráció (2015-19)
( paradigma váltás a korábbi szeparációhoz képest )

Probléma

Kulcs technológiák a kollaboráció támogatásra Eredmények

 Cellamodellezés

 Szereléstervezés

Partnerek

 KTH, SZTAKI, FhG IPA, LMS, …
 Volvo Cars, ABB, … 

 Biztonságos, dinamikus, intuitív és költséghatékony 
környezet kialakítása, amiben lehetséges az ember és 
robot együttműködése, robot-idegen iparágakban is

 Szereléstervezés

 Gesztus-alapú robot vezérlés

 Munka utasítások generálása

 Többcsatornás kommunikáció

 Autó- és repülőgép-ipari 
demonstrációk előkészítése

 Kísérleti rendszer felállítása

 Aktív ütközés 
elkerülés

 Cellatervezés és 
vezérlés

 Adaptív robot 
vezérlés

 Mobil munkás 
támogatás

Erdős, G.; Kovács, A.; Váncza, J.: Optimized joint motion planning for redundant industrial robots, CIRP Annals – Manufacturing Technology, Vol. 65, No. 1, 2016, pp. 451-454.



Az innováció Triple Helix modellje és kiterjesztése

Forrás: 1997, 2011, 2012, 2013 - Etzkowitz, Leydesdorf, Farinha, Ferreira, Carayannis, Ranga Campbell



• Célja: együttműködés, információcsere és fejlesztések ösztönzése a 

digitalizáció és gyártás, mint az Ipar 4.0 – kulcsterületein

• Alapítók

– Nemzetgazdasági Minisztérium
MTA SZTAKI

• Munkacsoportok

– Stratégiai tervezés
– Infokommunikációs technológiák

Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform

– MTA SZTAKI
– Vállalkozások
– Társadalmi és szakmai szervezetek
– Oktatási, kutatási intézmények

– Infokommunikációs technológiák
– Foglalkoztatás, oktatás és tréning
– Ipar 4.0 kísérleti mintarendszerek
– Jogi keretek meghatározása
– Gyártás és logisztika
– Innováció és üzleti modell

10



Akik már csatlakoztak (a teljesség igénye nélkül)
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• A kitöltő vállalatok egyedi I4.0 képességeinek felmérése és a 
nemzetgazdaság helyzetének átfogó megismerése

• Kulcs tényezők és -indikátorok beazonosítása
• A hazai Ipar 4.0 stratégia alátámasztása
• Vállalati minősítési rendszer alapjainak meghatározása

A Kérdőív projekt célja

• Egyedüliként a teljes ökoszisztémában és mélységben vizsgálódik
– Okos gyár, Intelligens folyamatok, Termékadatokon alapuló szolgáltatások
– Munkaerőpiac, Oktatás, Képzés
– Iparpolitika, Pályázatok, Finanszírozás

12



• A szervezetet jellemző gazdálkodási és statisztikai adatok 15 kérdés
• A kitöltő vállalatok egyedi Ipar 4.0 képességei (mikro) 46 kérdés
• Nemzetgazdasági átfogó ismérvek (makró) 37 kérdés

A Kérdőív szerkezete



Kik a kitöltők? Honnan jönnek?



A kitöltők megoszlása tulajdonosi szerkezet és iparág szerint



A versenyképesség szempontjából cégénél mennyire fontos az 
Ipar 4.0?



Fontos, de……



Stratégia célterületei



Az Ön iparágában mennyire jellemző a robotika (gyártásban, 
logisztikában való) alkalmazása?



Az Ön iparágában mennyire jellemző, illetve lesz jellemző a Big 
Data alkalmazása?



Kiértékelésre kerülnek-e a termékhasználat során a beépített 
adatgyűjtéssel keletkező adatok?



Milyen arányban hasznosítják a vállalat életében a 
rendelkezésre álló gyűjtött adatokat?



Létezik az Önök vállalkozásánál olyan példa, amikor a termék
önállóan vezérli a gyártását?



Létezik olyan gyártási folyamat, mely önállóan reagál a 
gyártártásra? 



Az alábbi tényezők közül melyek a versenyképesség akadályai 
az Ipar 4.0 területén?



Az új digitális technológiák megvalósítása hol jelenti a 
legnagyobb kihívásokat ?



Állami direkt beavatkozás lehetséges területei 



Az Ipar 4.0 stratégia szerkezete

Pillér  Ipar 4.0 
digitalizáció és 

vállalkozás-
fejlesztés

Ipar 4.0 gyártás 
és logisztika 

megvalósítása

Ipar 4.0 
munkaerőpiaci 

fejlesztések

Ipar 4.0 kutatás-
fejlesztés-
innováció

Ipar 4.0 
ökoszisztéma

Dimenzió 

Technológia

Célzott 
digitalizációs
beruházási 
programok

Hatékonyság- és 
kapacitás 
növelés

Infrastruktúra-
fejlesztés az Ipar 
4.0 szemléletű 

képzések 
elterjesztése 
érdekében

Gyártás és a 
hozzá 

kapcsolódó K+F 
szolgáltatások

Technológia és 
(IKT) 

infrastruktúra 
fejlesztés

érdekében

Társadalom, 
szabályozás, 

fenntart-
hatóság

Felmérés és 
szemlélet-
formálás

Koncentrált 
stratégiai 
projektek, 
beszállítói 
programok

Ipar 4.0 
szemléletű 
elméleti és 
gyakorlati 

ismeretek a 
szakképzésben és 
a felsőoktatásban

Tudományos 
szféra 

megerősítése, 
Ipar 4.0 K+F+I 

programok

Szabályozás 
eszközrendszere

Üzlet

KKV-k üzleti és 
működési 

modelljének 
megújítása

Vállalkozások, 
ipari szereplők 

klaszterek
Vállalati képzések

Új üzleti 
modellek és 

K+F+I inkubációs 
tevékenység

Ipar 4.0 digitális 
hálózatépítő 
platformja



• A hazai innovációs kultúra 
erősítése, az innovációs folyamat 
felgyorsítása

• Új technológiák és módszertanok 
magyarországi elterjesztése

• Innovációs projektek keretében 
magyarországi vállalatok, beleértve 
a KKV szektort fejlesztése

Termelésinformatikai és Termelésirányítási Kiválósági Központ 
Centre of Excellence Production Informatics and Control (EPIC)

RF1

RF3

Szituáció-tudatos, 
erőforrás-hatékony 

és robusztus 
termeléstervezés és 

irányítás 

Kooperatív és 
adaptív termelési 

hálózatok 

Adatív, modu-
lárisan össze-
kapcsolható  

szerszámgépek és 
gyártórendszerek EPIC

Termelésinformatikai 

Vezető: FhA

Vezető: FhG-IPT Vezető: BME-GPKa KKV szektort fejlesztése
• A beszállítói ipar erősítése, 

versenyképesebbé tétele 
• IPAR 4.0 mintamegoldások és 

rendszerek telepítése 
• Magas szintű szakemberképzés 
• Tudásháromszögek létrehozása és 

működtetése
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RF4 RF5

RF6 RF7

Rugalmas
gyártórendszerek 

legújabb 
technológiái

Kollaboratív robotok,
ember-robot 

együttműködés

Robusztus,
kooperatív irányítás 
kiberfizikai gyártó-

rendszerekben

Infokommunikációs  
technológiák, 

kiberfizikai minta-
gyártórendszerek

Termelésinformatikai 
és Termelésirányítási 

Kiválósági Központ

Vezető: FhG-IPT

Vezető: FhG- IPK

Vezető: FhG- IPA Vezető: SZTAKI

Vezető: BME-KJK

Vezető: BME-GPK



• Az információs és kommunikációs technológiák, valamint a gyártó- és 
logisztikai rendszerek gyorsuló integrációs folyamatai alapvető változásokat 
indítottak el a gazdaságban. 

• Az új innovációk, paradigmaváltások gyökeresen átalakítják a vállalatok 
belső működését, üzleti modelljét. A lokális tér szereplőinek innovációs 
együttműködése versenyképesség kulcstényezője. 

Összefoglalás

• Magyarország kormányzati szintű Ipar 4.0 iparstratégiája a 
Nemzetgazdasági Minisztériumban az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai 
Platform közreműködésével készül.

• A magyar vállalkozások jelenlegi Ipar 4.0 érettsége egyrészt jelentős 
fejlesztési potenciált hordoz magában, ugyanakkor jelentős fizikai, szellemi, 
anyagi erőforrásokat igénylő erőfeszítéseket követel.



nick.gabor@sztaki.mta.hu

• https://indigonap.hu/

Köszönöm a figyelmet!

• https://www.centre-epic.eu/
• https://www.i40platform.hu/
• https://survey.sztaki.hu/index.php/178863?lang=hu


