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A virtuális és a valós világ konvergenciája a gyártásban
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 Az Ipar 4.0 fogalom a negyedik ipari forradalomra 
utal, amely a kiber-fizikai rendszereken, azaz a valós 
és virtuális valóság korábban nem létező 
integrációján alapulva a termékek teljes 
életciklusában az egész értéklánc új szintre emelt 
szervezését és szabályozását valósítja meg. 

 Ez a ciklus az egyre inkább individualizálódó 
ügyféligényeket követi és kiterjed a termék 
koncepcionális tervezésétől, a megrendelésen, a 
termék fejlesztésén, gyártásán keresztül a 
végfelhasználóhoz való kiszállításig, végül pedig az 
újrahasznosításig a folyamat minden állomására, 
beleértve a termékhez kapcsolódó szolgáltatásokat 
is.

IPAR4.0 Definíció / 1

Forrás: Váncza, J.; Monostori, L.; et al, 2011Forrás: VDMA IMPULS-Stiftung Industrie 4.0 Readiness , 2015
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 Mindennek az alapja az összes releváns információ 
valósidejű rendelkezésre állása, amely feltételezi az 
értéklánc objektumainak hálózatba kapcsoltságát, 
valamint azt a képességet, hogy ezekből az 
adatokból minden időpontban az optimális 
értékfolyam meghatározható legyen. 

 Az emberek, objektumok és rendszerek összekötése 
révén olyan dinamikus, valósidőben optimalizált, 
önszervező és a vállalatok között átívelő 
többletérték termelő hálózatok jönnek létre, 
amelyek különböző kritériumok, pl. költség, 
rendelkezésre állás és erőforrás-felhasználás szerint 
optimalizálhatók.

IPAR4.0 Definíció / 2

Forrás: VDMA IMPULS-Stiftung Industrie 4.0 Readiness , 2015 Forrás: Bauernhansl, T. 2016
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 Horizontális integráció: Az okos gyár minden időben alkalmazkodik környezetének új 
körülményeihez, (mint pl. a megrendelésállományhoz és az anyagszükséglet 
rendelkezésre állásához) és önmaga optimalizálja a termelési folyamatait. Ez az 
értékláncban a beszállítókkal és az ügyfelekkel való integráción keresztül valósul 
meg.

 Vertikális integráció: Az okos gyárban az emberek, gépek és egyéb 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 életciklusuk 
gyártási és a használati fázisairól. Ezáltal lehetővé válik az okos gyár digitális 
modellezése és a termékadatokon alapuló szolgáltatási kínálat kialakítása.

 Az ember maga az értékteremtés vezérlője, ő áll a középpontban. 

IPAR4.0 Jellemzői

Forrás: VDMA IMPULS-Stiftung Industrie 4.0 Readiness , 2015
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A főbb dilemmák

Globális viselkedés 

Kooperáció

Információ megosztás

Adaptivitás

Gyors reagálás

Robusztusság

Kibontakozó tulajdonságok

Személyre szabás

Lokális autonómia

Verseny

Privát adatok, biztonság

Stabilitás             

Gazdaságos gyártás

Optimalizálás

Elvárt viselkedés

Hatékonyság

Váncza, J.; Monostori, L.; et al, 2011, alapján
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CIRP Közgyűlés, 2016: Key-note előadás 
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 NSF Workshops on Cyber-Physical Systems, 2006-

 August 2007 Report of the President’s Council of Advisors on Science and Technology
(CAST): „the domain of CPS be treated as a trop priority for federal research
investments”

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

 Integrierte Forschungsagenda Cyber-Physical Sytems, acatech Studie, 2012

 Strategic R&D opportunities for 21st century, Cyber-physical systems, Connecting 
computer and information systems with the physical world, Report of the Steering 
Committee for Foundations and Innovation for Cyber-Physical Systems, USA, 2013 

 Securing the future of German manufacturing industry: Recommendations for 
implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0, Final report of the Industrie 4.0 
Working Group, acatech, 2013

 Pályázati felhívások különböző országokban és régiókban

A témakör időszerűsége
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Nemzeti programok

 Industrie 4.0 (D)
 Advanced Manufacturing, Industrial Internet (US)
 Made in China 2025 (RC)
 Industry 4.0 → Society 5.0 (J)
 Robot Revolution Initiative (J)
 The Catapult Programme (UK)
 Alliance Industrie du Futur (F)
 Industrie 4.0 Österreich (A) 
 Made in Sweden (S)
 Smart Industry (NL)
 Smart Connected Factory (Korea)
 Initiative Industry 4.0 Průmysl 4.0 (CZ)
 Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform (H)
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Ipar 4.0: 5 éven belüli elvárások

Efficiency increase

Industrie 4.0, pwc,  2014

Qualitative benefits 

medium (3) small (1,2)

Measure of the effect

Better planning and 
control in production 

and logistics

Higher level customer 
satisfaction

Larger production 
flexibility

Quicker time to market 
in product 

development

Quality increase

Product 
individualisation

high (4,5)
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Source: Innovation Union Scoreboard 2014
Regional Innovation Scoreboard 2014

Contribution of medium and high-tech 
product exports to the trade balance (2012)

SMEs with in-house innovation activities. 
Innovative firms are defined as those firms 
which have introduced new products or 
processes either in-house or in combination 
with other firms, percentage in all SMEs (2012)

High-tech termékek, alacsony szintű innováció
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Hazai cél az Irinyi terv tükrében

[THINK ACT INDUSTRY 4.0 RolandBerger,  2015]
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·  ·  · 2010 ·  ·  · 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ·  ·  ·

EPICKft.

EPICCoE

MTA SZTAKI

BME GPK, KJK

Fraunhofer IPA, IPT, IPK, Fraunhofer Austria

Fraunhofer–SZTAKI PMI

SZTAKI CoE Kiterjesztett SZTAKI CoE

MTA SZTAKI

Fraunhofer IPA, Fraunhofer Austria

EPIC H2020 Teaming ProjektEPIC
1. fázis

Start-
up

Önfenntartó 
működés

Operatív működés

Felfutó fázis Érett fázis

2002

2010

169 → 32→ 18→ 10
Az EPIC No.2 Európában; csak Magyarország 2 CoE-vel

2001:
EU CoE

Termelésinformatikai és Termelésirányítási Kiválósági 
Központ: Előzmények és tervek
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Az EPIC CoE dióhéjban

Az EPIC CoE küldetése – a kiber-fizikai termelési rendszerek 

kiemelkedő tudásközpontjaként – az innovációs folyamat 

felgyorsítása, ipari megoldások létrehozása, magasan 

kvalifikált szakértők új generációinak kinevelése, valamint egy 

fenntartható és versenyképes gyártási ökoszisztéma 

kialakításának elősegítése mind hazánkban, mind Európában.

[THINK ACT INDUSTRY 4.0 RolandBerger,  2015]
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1. year 2. year 3. year 4. year 5. year 6. year 7. year 8. year 9. year 10. year

EPIC Ltd.  revenue distribution progress

Basic funding Industrial income Other grants

A kialakítandó jogi személy Fraunhofer-típusú üzleti modellje

IPAR 4.0 Nemzeti Technológiai Platform (www.i40platform.hu)

http://www.i40platform.hu/
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RF1

RF3

RF4 RF5

RF6 RF7

Szituáció-tudatos, 
erőforrás-hatékony 

és robusztus 
termeléstervezés és 

irányítás 

Kooperatív és 
adaptív termelési 

hálózatok 

Adatív, modu-
lárisan össze-
kapcsolható  

szerszámgépek és 
gyártórendszerek 

Rugalmas
gyártórendszerek 

legújabb 
technológiái

Kollaboratív robotok,
ember-robot 

együttműködés

Robusztus,
kooperatív irányítás 
kiberfizikai gyártó-

rendszerekben

Infokommunikációs  
technológiák, 

kiberfizikai minta-
gyártórendszerek

EPIC
Termelésinformatikai 
és Termelésirányítási 

Kiválósági Központ

Vezető: FhA

Vezető: FhG-IPT

Vezető: FhG-IPK

Vezető: FhG-IPA Vezető: SZTAKI

Vezető: BME-KJK

Vezető: BME-GPK

 A hazai innovációs kultúra erősítése,
az innovációs folyamat felgyorsítása

 A külföldi partnereken keresztül új
technológiák és módszertanok
magyarországi elterjesztése

 Innovációs projektek keretében magyarországi
vállalatok, beleértve a KKV szektort is,
IPAR 4.0 jellegű fejlesztése

 A beszállítói ipar erősítése, versenyképesebbé
tétele 

 IPAR 4.0 mintamegoldások és rendszerek
telepítése 

 Magas szintű szakemberképzés 

 Tudásháromszögek létrehozása és
működtetése az ország különböző régióiban

7 fő K+F+I
prioritás

Az EPIC CoE K+F+I prioritásai
és potenciális hatásai
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Ipar 4.0 Nemzeti Technológia Platform (NTP) / 1

IPAR 4.0 National Technology Platform (www.i40platform.hu)

http://www.i40platform.hu/
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 Hazai Ipar 4.0 stratégia készítése
az NGM számára

 I4.0 NTP Stratégiai Munkacsoportja (vez. 
MTA SZTAKI, Váncza József)

 Nemzetközi trendek felmérése

 Felmérés kiértékelése

 Részletes javaslat

 5 pillér és 3 szempont

 Forrástérkép

 Jelenlegi munka

 Vállalati I4.0 értékelő rendszer kidolgozása

 Stratégia megvalósításának monitorozása

 Ipari kapcsolatok generálása

 16 szerződés, 2 ajánlat, 19 élő kapcsolat

 Ipar 4.0 NTP vezetése és szervezése

 Elnök: Monostori László

 40  100 tag (az alapítás, 2016.05.06 
óta)

 Országos I4.0 készültségi szint felmérés

 Kérdőív 99 kérdéssel, 128 teljes 
kitöltéssel

Ipar 4.0 Nemzeti Technológia Platform (NTP) / 2
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Munkacsoportok
Az Ipar 4.0 NTP különböző Munkacsoportokat működtet, amelyek egy-
egy I4.0-vel összefüggő specifikus terület sajátos kérdéseivel és a
kihívásokra adandó, javaslatok formájában megfogalmazott válaszok
kidolgozásával foglalkozik. A Munkacsoportokban a tagok adott
szakterületet képviselő delegáltjai vesznek részt.

7 működő munkacsoport
 Stratégiai tervezés

 Foglalkoztatás, oktatás és tréning

 Gyártás és logisztika

 Infokommunikációs technológiák

 Ipar 4.0 kísérleti mintarendszerek

 Innováció és üzleti modell

 Jogi keretek meghatározása

https://www.i40platform.hu/

Ipar 4.0 Nemzeti Technológia Platform (NTP) / 3

https://www.i40platform.hu/
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Az NTP Ipar 4.0 kérdőíve / 1
A VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) iparvállalatok Ipar 4.0 
felkészültségének minősítésére kidolgozott rendszerét vettük át, adaptálva és kiegészítve 
további kérdésekkel, valamint a makrogazdasági szempontokkal
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Az NTP Ipar 4.0 kérdőíve / 2
A VDMA kérdőív 6 dimenzió köré épül:

 Stratégia és szervezet

 Okos gyár (smart factory)

 Intelligens folyamatok (smart operations)

 Okos termékek (smart products)

 Termékadatokon alapuló szolgáltatások (data-driven services)

 Munkavállalók

Ezt egészítettük ki az Ipar 4.0 nemzetgazdasági kérdéseinek dimenzióival:

 Területi egyenlőtlenségek oldása

 Állami szerepvállalás

 Energia- és anyaghatékony eszközök és gyártási módok

 Új digitális technológiák alkalmazása

 Erőforrások hatékonyabb felhasználása

 Foglalkoztatás bővítése, munkahelyteremtés
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III., makró szintű rész: Versenyképesség / 1

4

10

10

10

29

31

47

72

74

76

106

0 20 40 60 80 100

Egyéb

Bővítési lehetőségek hiánya

Szűkülő piaci lehetőségek

Emelkedő logisztikai költségek

Kedvezőtlen infrastruktúra

Emelkedő bérköltségek

K+F+I támogatás hiánya

Hiányzó vagy elavult információs és kommunikációs technológiák

Elavult termelési technológiák, folyamatok

Széleskörben tapasztalható digitális írástudatlanság

Szakképzett munkaerő hiánya

90. Az alábbi tényezők közül melyek a versenyképesség akadályai az Ipar 4.0 területén?
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Igen, korlátozásokkal
34%

Igen, teljes mértékben
62%

Nem
4%

Egyetért-e Ön azzal, hogy a vállalatirányítási folyamatok vertikális 
integrációja kívánatos és hozzájárul a versenyképesség növeléséhez?

III., makró szintű rész: Versenyképesség / 2
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III., makró szintű rész: Állami beavatkozás / 1
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III., makró szintű rész: Állami beavatkozás / 2
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III., makró szintű rész: Állami beavatkozás / 3
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 Még nagyon sok a tennivaló a felvilágosítás,
az Ipar 4.0-t érintő kulturális nevelés terén.

 A magyarországi vállalatok többségének a felzárkózáshoz meg kell újítania
jelenlegi eszközparkját az evolutív továbbfejleszthetőség irányában.

 Megállapíthatjuk, hogy az Ipar 4.0 iparfejlesztési stratégia
egyik kulcsfeladata a K+F+I potenciál erősítése.

 Az értéklánc bármely pontján elhelyezkedő szereplők
új, intelligens  szolgáltatásokat igényelnek.

 Az Ipar 4.0 orientációjú, illetve a digitális kompetenciafejlesztő oktatás (szakképzés, 
felnőttképzés, felsőoktatás) teljes megújítására van szükség.

 A nagyvállalatok állami ösztönzéssel  megnyithatják belső tanfolyamaikat
külső KKV partnereik felé: pl. mintagyárak.

 Állami beavatkozás nélkül a KKV-k nem tudnak megbirkózni az Ipar 4.0
jelentette kihívásokkal. Az államnak mind direkt, mind indirekt eszközökkel
kell támogatnia őket.  

Összefoglalás
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A múlt
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A kivételes jelen
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A CPPS szép jövője (!?)

Foto: acatech, 2016
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Köszönöm a figyelmet!

http://nkfih.gov.hu/industry4
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Köszönöm a figyelmet!

https://indigonap.hu/


