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• Kontextus: Beszállnál-e egy Mercedes-be?*

• Tartalom: mi is az az ipar 4.0?

• Tapasztalatok a világban és Magyarországon

• Hogyan tovább?

*Alapblog.hu 

GONDOLATMENET



FELDOLGOZÓIPAR VÁLASZA A DIGITALIZÁLÓDÓ
GAZDASÁGRA – IPAR 4.0

- „Minőségi” változás

- Új technológiai megoldásokra építő, centralizált programok 
a feldolgozóiparban – ipar 4.0 (High Tech Strategie 2020, 
Németország, 2014)



A JELENSÉG TARTALMA

HighTech Strategie 2020 (201408)

Digitális gazdaság és társadalom

Az internet által az IoT-ben a valós és a 
virtuális világ egyre közelebb kerül 
egymáshoz. A jövő ipari termelésének 
jellemzői a következők: 
- a termékek erős személyre szabása
-a vevők és üzleti partnerek korai 
bevonása a tervezésbe (design) és az 
értékteremtő folyamatokban
-a termelés és a nagyértékű
szolgáltatások összekapcsolása
-a magas színvonalú rugalmas gyártás

„EGYEDI”

CO-CREATION

HIBRID

RUGALMAS GYÁR

NINCS itt semmi 
látnivaló!

A technológia a VEVŐK 
igényeit gyorsítva tolja 

ezen irányokba, a 
VÁLLALATOKnak is 

gyorsítania kell a 
technológiára alapozott 

reakcióval.



MIT JELENT EZ VÁLLALATI/ÜZEMI SZINTEN?
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Orientation what about the 
novelty?

Flexible factoryCo-creation CustomizationHybrid, servitization

predictive 
mainte-
nance

Business model Product/service

Business oriented 
(shareholder value)

productivity
profit rate / ROE

the technology and 
applications are the 

vehicle; the 
organizational context 
defines the successful 

outcome

Application

Project management 
knowledge - to cope with 

employee and technology related 
issues

FEEDBACK - project, plant level 
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Change 
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"modus operandi" 
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AZ IPAR 4.0 JÉGHEGYE

WEF – 10 LIGHTHOUSE  FACTORIES

UNI CAMBRIDGE IFM – VÁLLALAT

VILÁG (HAZAI)



WEF – 10 DB GYÁR



CAMBRIDGE – KB. 200 ESET (400 PÉLDA) 
FUNKCIONÁLIS TERÜLET SZERINT



CAMBRIDGE – EREDMÉNYEK



MINDEKÖZBEN MAGYARORSZÁGON –
MOZGÁSTERÜNK NAGYON SZŰK

Külföldi irányítású
Darab: 2%

Létszám: 50%
Hozzáadott érték: 

2/3

nagy, „össze-szerelő”
GYÁRAK és bér-gyártás

FOLYAMAT-INNOVÁCIÓ –
jelentős potenciál



HU EU28 DE

Felhő alapú technológiák Buy cloud computing services used over the internet 19% 25% 23%

Use 3D printing 10% 20% 22%

Use 3D printing for goods to be used in the enterprise's 
production process, excluding prototypes or models 8% 7%

Mobil eszközök
Provide more than 10% of the employed persons with a 
portable device that allows a mobile connection to the Internet 
for business use

41% 50% 43%

Enterprises analysing big data from any data source 11% 12% 16%

Analyse own big data from enterprise's smart devices or 
sensors 9% 7% 7%

Use industrial or service robots 40% 38% 33%

Use service robots for warehouse management systems 1% 3%

Enterprises using Radio Frequency identification (RFID) 
technologies 23% 24% 34%

Enterprises using RFID technologies as part of production and 
service delivery process 8% 9% 8%

Belső folyamatok 
integrációja (ERP)

Enterprises who have ERP software package to share 
information between different functional areas 51% 60% 73%

Analitikus CRM szoftver 
használata

Enterprises using Customer Relationship Management to 
analyse information about clients for marketing purposes 9% 21% 31%

Elektronikus 
információmegosztás

Enterprises whose business processes are automatically linked 
to those of their suppliers and/or customers 35% 27% 52%

Közösségi média Use social media for any purpose 34% 42% 45%

Rádiófrekvenciás 
áruazonosítás (RFID)
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CÉGEK %-A

3D nyomtatás + 
Szimuláció és modellezés

Név ExpKeyCaption
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S Jók a számaink?
A németek számai 

gyengék?
Kié ez a szám?

Felhasználás célja?



ÁTMENET JELLEMZŐI

Ott gondolkodnak komplex(ebb) i4.0-
ában, ahol eddig is volt formális 
folyamatszervezési stratégia/osztály 
(iparági „hiba”).

Többsebességes átmenet: széles 
ágazati körben ösztönözni a 
komplex megközelítést és az ad 
hoc megoldásokat is („Máté
effektus”)

Technológia semleges 
folyamatfejlesztés (lean)  technológia 
dominált folyamatfejlesztés (ipar 4.0, 
digitális lean)

Egyéni tudás fejlesztése
Szervezeti tudás fejlesztése
A tanulási görbe elején a 
kockázatok megosztása

Az ipar 4.0 „narratíva” és a gyárak 
törekvései új technológiák/applikációk 
mentén írható le. 

Üzleti probléma megoldásában, 
gyártástechnológiában 
gondolkodni: business cases, 
tudáscsere, más maturity 
megközelítés



• Az ipar 4.0 ígérte teljesítményjavulás miatt a feldolgozóipari 
(nagy)vállalatok körében jelentős a nyitottság az ipar 4.0 szellemiségű
(gyártási) folyamatinnovációra

 a hazai feldolgozóipari vállalatszerkezet felerősíti ezt az igényt  a 
járműipar/elektronika nagyjai serényen mennek előre

 versenyben tartani a „tucatnyi cégen” túli tömeget  ipar 3.0?

• Nem az a tévút, hogy ezen az úton járunk, hanem az a tévút, ha most 
nem akarunk egy másik útra is lépni

 mellékút: a vevői érték javításának támogatása a  
folyamatinnovációval

 főút: a technológia „ereje” a vevői érték „átírásában” van

 fenntarthatóság; humán tőke csere/fejlesztés

• Ma az ipar 4.0 a feldolgozóipari „szubkultúra” hívószava, helyesebb 
lenne digitális iparról beszélni, amelyet a digitális gazdaságba kötünk 
be (HTS Germany 2025 (2019 júniusa): gazdaság 4.0 és munka 4.0)

KÖVETKEZTETÉSEK



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007
azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és 
inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: 

társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a 
foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című

projekt támogatta.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap és Magyarország 

költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.



WEF – 10 DB GYÁR



… MINDEKÖZBEN MAGYARORSZÁGON

A pont mérete a digitalizáció szintjének változása 2014-ről 2017-re; 

X tengely: I4.0 index változása

Hozzáadott érték változása (2014-->2016): szektor/teljes 
gazdaság
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ÁGAZAT ARÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA A TELJES NEMZETGAZDASÁGI 
HOZZÁADOTT ÉRTÉKBEN ÉS I4.0 ÉRETTSÉG (ELEKTRONIKA ÉS JÁRMŰ)



… MINDEKÖZBEN A JÁRMŰIPARBAN HU EU28 DE
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Indicator Sub-
dimension 

Definition 

(1) Integration of internal 
processes 

eBusiness Have in use an ERP-Enterprise resource planning software package, 
to share information between different functional areas (e.g. 
accounting, planning, production, marketing) 

(2) Use of analytical CRM 
software 

CRM refers to the use of any software application used for the 
analysis of information about clients for marketing purposes 

(3) Electronic SCM The indicator refers to sending/receiving all type of information on 
the supply chain (e.g. inventory levels, production plans, forecasts, 
progress of delivery) via computer networks or via websites, but 
excluding manually typed e-mail messages 

(4) Enterprise sending e-
invoices 

The indicator refers to sending invoices in an agreed standard format 
(as EDIFACT, XML, etc) which allows their automatic processing, 
without the individual message being manually typed 

(5) Website with sophisticated 
functionalities 

Website having at least one of the following four functionalities: 
product catalogues or price lists (webacc), possibilities for visitors to 
customise or design the products (webctm), order tracking available 
online (webot) or personalised content in the website for 
regular/repeated visitors (webper) 

(6) Employees have remote 
access to the IT system 

Enterprises providing persons employed a remote access to the 
enterprise's e-mail system, documents or applications 

(7) Portable devices to more 
than 20% of employees 

The devices (portable computers, tablets, smartphones, PDA phones, 
etc.) should be provided for business use and the enterprises pay for 
all or at least up to a limit the subscription and the use costs 

(8) RFID use Use for person identification, for tracking of supply chain and 
inventory or for after-sales product identification 

(9) Enterprises using social 
media 

Enterprises using at least one of the following social media: social 
networks, enterprise's blog or microblog, multimedia content sharing 
websites, wiki based knowledge sharing tools 

(10) Cloud computing services 
(any) 

Purchased ICT services that have all of the following characteristics: 
are delivered from servers of service providers; can be easily scaled 
up or down; can be used on-demand by the user without human 
interaction with the service provider; are paid for, either per user, by 
capacity used, or they are pre-paid 

(11) Enterprises employing 
ICT specialists 

ICT 
specialist 

Employees for whom ICT is the main job. For example, to develop, 
operate or maintain ICT systems or applications 

(12) Enterprises having a fast 
fixed broadband connection 

Broadband 
take-up and 
coverage 

The maximum contracted download speed of the fastest fixed 
internet connection is at least 30 Mb/s 

 



DIGITÁLIS GAZDASÁG

- „Minőségi” változás zajlik a gazdasági életben  győztes mindent visz elv 
alapján amerikai gigacégek uralkodnak (nyilvánvaló spekuláció mellett is)

- Feldolgozóipari cégek „háttérbe” szorulnak, hagyományos üzleti modelljeik 
sérülékennyé válnak



MINDEKÖZBEN NÉMETORSZÁGBAN



WEF – 10 FACTORIES

Termelési 
rendszer

End-to-end 
value chain



Nem pénzügyi 
vállalatok adatai

Összes Külföldi Közúti 
jármű

(külföldi)

Vállalkozások száma (db)
Feldolgozóipar 49.951 2.161 n.a

Nemzetgazdaság 551.173 16.217

Foglalkoztatottak száma (fő)
Feldolgozóipar 739.145 365.296 82.344

Nemzetgazdaság 2.672.44
5

687.159

Hozzáadott érték (mrd forint)
Feldolgozóipar 6.785 4.639 1.324

Nemzetgazdaság 17.623 9.057

MINDEKÖZBEN MAGYARORSZÁGON –
MOZGÁSTERÜNK NAGYON SZŰK

Külföldi, nagy 
feldolgozóipari 

vállalatok 
elsősorban 

„összeszerelő”
jellegű

tevékenységgel 
(magas import 

és export) 
bérgyártásban

FOLYAMAT-
INNOVÁCIÓ

dominál


