
VI. Innováció 

Az Ipar 4.0 az innováció szolgálatában c. szekció 

MKT vándorgyűlés, Nyíregyháza, 2019. szeptember 6., beszámoló 

 

,,Magyarországon a folyamatfejlesztés a fő mozgatórugója az ipar 4.0 adaptációjának” 

 

Levezető elnök: Czakó Erzsébet egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, az MKT Ipari és 
Vállalkozási Szakosztályának elnöke 

Az előadók ill. a panel résztvevői: Tavaszi Tivadar fejlesztési igazgató, KNORR-BREMSE 
Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft., Losonci Dávid egyetemi docens, Budapesti 
Corvinus Egyetem, Nagy Judit egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Pudleiner 
Rezső digitális gyárigazgató, Tyco Electronics Hungary Termelő Kft.,  

A panel résztvevői bemutatták kutatási eredményeiket ill. tapasztalataikat arról, hogy jelenleg hol 
tart Magyarországon az Ipar 4.0 technológiáknak az adaptációja a feldolgozóiparban, a 
gyártási megoldásokban. Jellemzően még csak a nagyvállalatok fogtak bele az implementációba, 
mert ezeknek a projekteknek nagy a tőkeigénye. 

Tavaszi Tivadar az üzleti intelligencia implementálását mutatta be a Knorr-Bremsénél. 
Figyelmeztetett rá, hogy a gépek nem fognak dönteni az ember helyett, ám számos döntést 
támogató előnye van az új megoldásoknak. A folyamatokat valóban folyamatokként lehet 
irányítani a helyes mérőszámok alkalmazásával, és nagyobb transzparenciát ad a vezetőknek. 
A kettő pedig hozzá tud járulni a megalapozottabb üzleti döntésekhez. 

Losonci Dávid autóipari cégekre fókuszált kutatásai összefoglalójához elsőként iparpolitikai 
anyagok alapján tekintette át az Ipar 4.0 projektek jellemzőit. A feldolgozóipari nagyvállalatok a 
leginkább nyitottak a technológiák felhasználására, hogy fejlesszék a folyamataikat. A fejlődés 
következő lépése a vevői érték javítása lenne, de egyelőre a folyamatfejlesztés van a fő 
fókuszban. Már most megfigyelhető, hogy a vállalatok csak akkor fognak tudni fenntarthatóan 
fejlődni, ha képzik a humán tőkéjüket az új technológiák hasznosítására. 

Nagy Judit négy hazai élelmiszeripari vállalat Ipar 4.0 gyakorlatát elemezte. A húsipari, két 
tejipari és egy sütőipari cég igen eltérő módon áll az Ipar 4.0 jelenségéhez. Jellemzően a gyártási 
folyamatok robotizációját valósítják meg, viszont a sütőiparban lehet találni példát a megelőző 
karbantartásra is. Általános tanulságként fogalmazta meg, hogy az élelmiszeriparban a 
folyamatok robotizációjára, a folyamatok/minőség ellenőrzésére és a termékek fejlesztésére 
lehet használni az Ipar 4.0 új technológiáit. 

Pudleiner Rezső szintén beszámolt arról, hogy hogyan alkalmazták a cégükben az Ipar 4.0 
megoldásait. Felhívta a figyelmet arra, hogy vannak a megvalósításnak előkövetelményei. Ezek 
közé tartozik, és a legnagyobb költséggel a szükséges IT infrastruktúra kialakítása jár, amely 



akár több 100 millió forintot is igényelhet. Úgy vélte, hogy ez alapján az vetíthető előre, hogy a 
kisebb vállalatoknak nehezebb lesz a bevezetés. 

Összefoglalva, Magyarországon jelenleg az Ipar 4.0 megoldásait a folyamatok fejlesztésére 
alkalmazzák, és jellemzően a nagyvállalatok vállalkoznak erre. A vállalati példákból 
megállapítható, hogy az üzleti intelligencia, a 3D nyomtatás és a gyártási folyamat-
robotizáció a jelenleg leggyakrabban használt megoldások. Az integrált megoldások bevezetése 
magas tőkebefektetéssel jár, ezért a kisvállalatok rövid távon hátrányba kerülhetnek az Ipar 
4.0 technológiai megoldásainak átvételében. 
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