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Magyarország elmúlt években elért
jó gazdasági eredményei lehetővé
teszik, hogy a képzett munkavállalók
és a magas hozzáadott értéket előállítani képes ipar révén megkezdje
a felzárkózást a legfejlettebb országokhoz. 2017-ben az ipari termelés
5-6 százalék között növekedett úgy,
hogy a járműgyártás mellett a többi
ágazat is az átlagot meghaladó mértékben nőtt.
Az iparfejlesztés főbb irányait az
Irinyi-terv jelöli ki. Célja, hogy megteremtse a magyar gazdaság hos�szú távú növekedésének hajtóerejét.
Ahhoz, hogy modernebbé váljon az
ipari termelés szerkezete, át kell állni
az eseményvezérelt gazdaságra, az
iparnak a tudásra, a kutatás-fejlesztésre, a felsőoktatásra és a szakoktatásra kell támaszkodnia. A stratégia egyik célja, hogy az ipar aránya
a bruttó hazai termékben (GDP) a jelenlegi 23,5 százalékról 30 százalékra
emelkedjen 2020-ig.
A kis- és közepes vállalkozások (kkvk) szerepe meghatározó a magyar
gazdaságban, mivel a munkavállalók
kétharmadát foglalkoztatják. Jelenleg mintegy ezer középvállalkozás
működik, ezek adják a (GDP) közel 2
százalékát. Az 500 legnagyobb középvállalat közül több mint 400 magyar tulajdonban van.
Az újraiparosítás segítésének komplex
eszközrendszerében zászlóshajónak
számít a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2017. január 3-án közzétett
GINOP-1.1.3-16-2017-00001
„Termelő
kkv-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében
„Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása” pályázati felhívás (rövid nevén
„Ipar 4.0 Mintagyárak kiemelt projekt”)
és a ráépülő 2,35 milliárd forint keretösszegű kiemelt projekt, amelyet az
IFKA és az IVSZ részvételével létrejött
konzorcium koordinál.

A projekt két éve során célunk, hogy
a kkv-k naprakész információkat kapjanak a legmodernebb Ipar 4.0 technológiákról, szakmai programokról és
kapcsolódó eseményekről. Ilyen rendezvény például az Ipar 4.0 Országjárás, valamint a Modern Gyárak Éjszakája, amely során a nagyközönség is
megismerheti a fejlett gyárak működését. A programban részt vevő kkvk számára látogatásokat szervezünk
az Ipar 4.0 Mintagyárakba, ahol Ipar
4.0 üzleti megoldásait, technológiáit, modelljeit figyelhetik meg, valós
működési környezetben, szakértők
közreműködésével, valamint kapcsolódó műszaki ismereteket is elsajátíthatnak. A Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen
létrehoztuk az Ipar 4.0 Technológiai
Központot, ahol az érdeklődők laboratóriumi környezetben ismerhetik
meg a legújabb technológiákat.
A program végeztével a részt vevő
kkv-k képviselői szakértői támogatást kapnak, hogy elkészítsék a vállalatukra szabott Ipar 4.0 fejlesztési
tervüket. A kiemelt technológiai fejlődési potenciállal rendelkező kkv-k
fejlesztése, valamint Ipar 4.0 minősítése mind azt a célt szolgálják, hogy
a termelő kkv-k megismerhessék,
hogyan növelhetik hatékonyságukat
a legmodernebb technológiákkal, és
képesek legyenek azokat mielőbb
saját működésükbe integrálni, segítve ezzel a gazdaság és az ipar magasabb hozzáadott értéket teremtő
képességét.
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IPAR 4.0 – NEGYEDIK
IPARI FORRADALOM
Az elmúlt évtized technológia fejlődése forradalminak nevezhető változásokat hozott a hétköznapjainkba.
Másképp kommunikálunk, informálódunk, tájékozódunk, hallgatunk zenét,
nézünk filmet, mint tíz évvel ezelőtt.
Ezekhez képest ma még kevésbé látványos az a változás, amit a hálózatba kapcsolt eszközök, vagyis a dolgok
internete (Internet of Things) hoz
magával, pedig akár már rövid távon
is ez a technológiai lépcsőfok lehet
az, ami alapjaiban változtatja meg az
egyéni felhasználók életét, valamint
a termelési struktúrákat, rendszereket, üzleti modelleket is.

1.

2.

Mechanizáció, víz- és
gőzhajtású gépek

Futószalagos gyártás,
tömegtermelés,
villamosság

3.

4.

Számítógép,
automatizálás

Az Európai Parlament 2016-ban
megfogalmazott állásfoglalása
szerint:
„Az Ipar 4.0 a termelési folyamatok
olyan szervezését írja le, melynek keretében az eszközök önállóan kommunikálnak egymással az értéklánc
mentén: a jövő egy olyan „okos” gyárát
hozva létre ezzel, amelyben a számítógép-vezérelt rendszerek nyomon követik a fizikai folyamatokat, létrehozzák
a fizikai valóság virtuális mását, és decentralizált döntéseket hoznak önszervező mechanizmusok alapján.”
(forrás: Industry 4.0 Policy Department Economic and Scientific Policy, 2016, p 22-23.)
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Az elmúlt években más gazdasági
ágazatok (Fintech, eHealth stb.) mellett a termelési folyamatokat is meghódították a hálózatba kapcsolt, egymással kommunikálni tudó, bizonyos
esetekben döntésképes eszközök: az
ipari termelés területén is elindult
egy technológiai forradalom. E változásokat Industry 4.0, azaz Ipar 4.0
összefoglaló névvel illetik a gazdasági, az IT és az ipar területén dolgozó
szakemberek.

Inteligens gyár,
dolgok internete
(IoT)

A digitalizációs technológiák (felhőalapú informatika, Big Data, mesterséges intelligencia stb.) a fizikai
korlátok lebontása által új értéket
teremtenek: kiterjedt adatgyűjtés és
az interneten keresztül megszerzett
tudás révén a korábban csak fizikai
térben létező termékek, szolgáltatások kiterjeszthetővé, teljesen újraépíthetővé válhatnak. A folyamatok
digitalizálása megkönnyíti azok optimalizálását, és a hatékonyabb, versenyképesebb termelést.

AZ IPAR 4.0
MAGYARORSZÁGON
Az Ipar 4.0 technológiák elterjesztése terén Magyarországnak is számos
tennivalója van. Ráadásul a globalizált piac hatásainak következtében
az új ipari forradalom egyébként
sem áll meg a határnál: elsőként a
multinacionális cégek hozzák be, és
a beszállítók felé a technológiai fejlesztést a hazai leányvállalataik elvárásaként fogalmazzák meg.

IPAR 4.0 ÉRETTSÉGI SZINTEK
A Konzorcium felügyelete és irányítása
mellett kidolgozott ún. „Ipar 4.0 Érettségi modell” értékelési szempontjai
alapján a termelő kkv-k egyértelmű
képet tudnak alkotni saját Ipar 4.0
érettségükről, illetve a továbblépési,
fejlődési lehetőségekről is.

Ahhoz, hogy a hazai kkv-k sikerrel
pályázzanak beszállítói szerepre
a nemzetközi nagyvállalatoknál,
alapfeltétel, hogy képesek legyenek
a náluk már a mindennapi gyakorlat
részét képező digitális technológiákhoz csatlakozni. Minél magasabb
Ipar 4.0 érettségi szinten áll egy beszállító, annál nagyobb eséllyel felelhet meg az egyre inkább a digitalizálódó termelést előtérbe helyező
multinacionális cégek elvárásainak.
A magyar iparpolitika a fenti tendenciákat felismerve az újraiparosítási
stratégia keretében a termelés digitalizációját elősegítő programokat
támogat. A humán és a kapcsolati
tőke fejlesztése mellett jelentős szerepet szán a materiális tőke fejlesztésének is: hazai és EU-projektek is
támogatják a termelő vállalatok digitalizálását, modernizálását.

IPAR 4.0 ÉRETTSÉGI MODELL
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IPAR 4.0 BELÉPŐ SZINT

ALAPSZINT

Pénzügy-, készlet-, gyártástervezés
digitális módon történik. Lean-alapok
megvannak. Megelőző karbantartás.

Termelési cellák adatai online
elérhetőek.
Az adatgyűjtés kiterjesztése minden
erőforrásra. Elektronikus adatkapcsolat a vevőkkel, szállítókkal. Erős leanszemlélet. Prediktív karbantartás.

IPAR 4.0 KIVÁLÓSÁGI SZINT
Készletgazdálkodás, termeléstervezés és -ütemezés optimalizálása,
szimuláció. A termelés számítógép
által automatikusan vezérelt.
Egyedi sorozatgyártás, intelligens
megoldások.

Csak a pénzügyi rendszer és a
készletnyilvántartás digitális.
Gyártástervezés és készletgazdálkodás manuálisan történik. Reaktív
karbantartás.

*World Class Manufacturing (OEE to ROI modell)
**„industry 4.0: Building the Digital Enterprise” - PwC
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Az ipar szerkezetének átalakulására
is válaszokat nyújt a magyar kormány Irinyi-terve. Az újraiparosítási
stratégia kifejezett célja, hogy Magyarország egyike legyen azon EUtagállamoknak, ahol a bruttó nemzeti összterméken belül a legnagyobb
szeletet az ipar adja. Az újraiparosítás érdekében arra van szükség, hogy
az ipari szektor teljesítménye tovább
növekedjen, és egyre nagyobb arányban járuljon hozzá hazánk bruttó hazai össztermékéhez.

Az ipar digitalizációja – az Ipar 4.0 – a
kkv-szegmens vállalatainak működési
környezetét, fejlesztéseit alapvetően
befolyásoló technológiai változás. Az
újraiparosítási cél eléréséhez tehát a
termelés digitalizációja a megkerülhetetlen eszköz.

A PROJEKT BEMUTATÁSA
Az Ipar 4.0 programhoz az érdeklődők
a www.ipar4.hu oldalon regisztrálhatnak egyéni felhasználóként, illetve
cégük képviseletében. (A cégadatok
feltöltéséhez a jogosultságot a honlapról letölthető űrlap kitöltésével
tudják igazolni az egyéni felhasználók.) A regisztráció révén az érdeklődők friss információkat kaphatnak az
ipar digitalizációjával kapcsolatos hírekről, újdonságokról, valamint részt
vehetnek a programban, ahol bemutatókat tekinthetnek meg, cégük
térítésmentes fejlesztési tervet kaphat, és Ipar 4.0 minősítést szerezhet!
Emellett természetesen lehetőségük
lesz közvetlen kapcsolattartásra, kérdések feltevésére, javaslattételre is.

CÉL
A feldolgozóiparban működő hazai mikro-, kis- és középvállalkozások digitális transzformációjának
elősegítése, az Ipar 4.0 termelési
rendszereinek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési stb. megoldások iránti nyitottságának fokozása,
fejlettségi szintjük és abszorpciós
képességük növelése.

AJÁNLAT
A konvergenciarégiókban működő hazai termelő kkv-k számára szemléltető események során a jó gyakorlatok
bemutatása, részletes Ipar 4.0 érettség felmérése, Ipar 4.0 tudástranszfer, fejlesztési terv elkészítése és a
vállalatok Ipar 4.0 minősítése.

REGISZTRÁLJON ÉS VEGYEN RÉSZT A PROGRAMBAN!
••A programba jelentkezni a www.ipar4.hu oldalon lehet egyéni
felhasználóként, majd ezt követően vállalata regisztrálásával.
••Részt vehet a digitalizált termelést szemléltető eseményeken,
illetve amennyiben a program feltételeinek megfelel, a
mintaalkalmazásokat ismertető előadásokon is.
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A PROGRAM FŐ LÉPÉSEI

A PROGRAM KÍNÁLTA ELŐNYÖK

1. REGISZTRÁCIÓ

A projekt négy egymásra épülő részből áll: regisztráció, demonstráció,
felkészítés, tervezés. A lépcsőfokokat egymás után teljesítve, a hazai
termelő kkv-k alkalmassá válnak
arra, hogy Ipar 4.0 termelési rendszerek technológiai, ipari automatizálási és vezérlési megoldásaival
növeljék hatékonyságukat, versenyképességüket.

A részt vevő feldolgozóipari kkv-k átfogó Ipar 4.0 szemléletmódot, illetve
mintaalkalmazásokat ismerhetnek
meg, áttekintést kapnak az aktuális technológiai kínálatról, valamint
vállalatra szabott fejlesztési tervet kaphatnak, és térítésmentesen
szerezhetnek Ipar 4.0 minősítést. A
cégre szabott stratégiai konzultációt követően 350 cég Ezüst minősítést, a legérettebb 50 cég pedig
megvalósítási tanulmányt és Arany
minősítést kaphat.

2. DEMONSTRÁCIÓ

A programba jelentkezni a www.
ipar4.hu webcímen lehet, a részt
venni kívánó kkv regisztrálásával. A
webcímen részletes tájékoztató található a program részvételi feltételeiről, a kkv-k átfogó információkhoz
juthatnak a számukra releváns Ipar
4.0 megoldásokról, fogalmakról, szállítókról és az aktuális hírekről.
A demonstrációs fázisban a részt
vevő vállalkozások szakemberei élő
gyári bemutatókon vehetnek részt
az Ipar 4.0 Mintagyárakban, így első
kézből szerezhetnek tapasztalatokat
és információkat az Ipar 4.0 rendszerek bevezetésével és üzemeltetésével kapcsolatban. Mindemellett
lehetőségük van az új technológiák
megismerésére a BME-n működő
Ipar 4.0 Technológiai Központban.
A felkészítési fázis során a vállalkozások a konzorcium által delegált
Ipar 4.0 tanácsadó segítségével
készülhetnek fel cégük modernizálására, amely során elsajátíthatják
a modern termelésmenedzsment
és az Ipar 4.0 megoldások tervezésének alapjait, vállalati esettanulmányokon valamint részletes technológiai bemutatókon keresztül
mélyíthetik el tudásukat a számukra fontos megoldási területeken.

3. FELKÉSZÍTÉS

4. TERVEZÉS

A tervezési fázisban az Ipar 4.0
tervezésben jártas tanácsadók részletes beruházási és projekttervet készítenek a bevezetni kívánt Ipar 4.0
megoldásokra.

7

IPAR 4.0
SZEMLÉLETFORMÁLÁS
Kevesen tudják, hogy már Magyarországon is működnek olyan gyárak, ahol a termelés a legkorszerűbb ipari módszerekkel folyik. A
GINOP-1.1.3-16-2017-0001 Ipar 4.0
Mintagyár kiemelt projekt célja, hogy
az elkövetkező két évben közelebb
hozza a konvergenciarégióban működő kkv-k számára az Ipar 4.0 kínálta
lehetőségeket, tovább segítse őket a
fejlődésben.
A szemléletformálás részeként Modern Gyárak Éjszakája eseményt
szervezünk a nagyközönség számára
– különös tekintettel a kkv-kra, az
ipari munkavállalókra és a pályaválasztás előtt álló fiatalokra. Emellett
az Ipar 4.0 Országjárás keretében
házhoz visszük az Ipar 4.0 alkalmazások bemutatását.

WWW.IPAR4.HU
A Konzorcium által működtetett
ipar4.hu weboldal rendkívül átfogó
magyar nyelvű információforrás a
termelés digitális transzformációjáról, az Ipar 4.0 alkalmazásairól,
fogalmairól, újdonságairól, valamint a program nyújtotta lehetőségekről. Az érdeklődő kkv-k regisztrálhatnak is, és önértékelési
kérdőív kitöltésével felmérhetik
Ipar 4.0 érettségüket. Visszajelzést ún. benchmark-értékelés formájában kapnak, miután adataikat
a többi regisztráló válaszaival ös�szeveti a rendszer.
Ezt követően a program kritériumainak megfelelő érdeklődők (a konvergenciarégióban működő hazai termelő
kkv-k) Ipar 4.0 bemutatókon vehetnek
részt termelő Mintagyárakban és az
Ipar 4.0 Technológiai Központban.
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MODERN GYÁRAK ÉJSZAKÁJA
A Modern Gyárak Éjszakája azzal a
céllal jött létre, hogy átírja az iparról
alkotott hagyományos elképzeléseket, fejlődési iránymutatást adjon a
kkv-k döntéshozói számára, valamint
jövőképet, karrierlehetőséget nyújtson a munkakeresőknek és a pályaválasztás előtt álló fiataloknak. A rendezvény egyben közvetlen találkozási
lehetőséget biztosít a gyárak és a
leendő munkavállalók számára, azaz
hozzájárul az ipari termelés munkaerő-utánpótlásához is.
Ehhez elég csak kiválasztani a programhoz csatlakozó helyszínek közül
egy tetszőlegeset, és regisztrálni az
ingyenes gyárlátogatásra. Több szektorból, több gyár kínál országszerte
különböző programokat, melyekről a
www.ipar4.hu oldalon lehet többet
megtudni. Az első ilyen eseményre
2017. november 17-én került sor, és
közel 2000 látogató kereste fel a
„jövő gyárait”. 2018-ban a Mondern
Gyárak Éjszakája november 16-án
lesz. A további Modern Gyárak Éjszakája programokról az érdeklődők
az ipar4.hu honlapon tájékozódhatnak, és ott regisztrálhatnak is az
eseményekre.

IPAR 4.0 ORSZÁGJÁRÁS
Ipar 4.0 Országjárás néven utazó
technológiai előadó jármű „viszi
közel és teszi kézbe vehetővé”
országszerte az Ipar 4.0-t (okos�szemüveg, 3D nyomtató, mintagyár-installáció, modellek, robotok,
szenzorok, RFID, adatgyűjtők, SCM
megoldások stb.). Állomásai: Ipar
4.0 gyárak és ipari parkok, illetve
nagy ipari kiállítások.

IPAR 4.0 BEMUTATÓK
A www.ipar4.hu oldalon regisztráló, és önértékelési kérdőívet kitöltő
hazai, konvergenciarégióban termelőtevékenységet folytató kkv-k bemutatókon vehetnek részt Ipar 4.0
Mintagyárakban és az Ipar 4.0 Technológiai Központban. Így példákon
keresztül nyílik lehetőségük megismerni az Ipar 4.0 teljes technológiai
választékát.
Bemutatásra kerülnek az Ipar 4.0
menedzsmentelvek (pl. Lean, kanban, JIT, 5S, Kaizen, SCM), üzleti
megoldások (pl. termék mint szolgáltatás) és technológiák (pl. hagyományos és kollaboratív robotok,
modern CNC eszközök, 3D nyomtatás, RFID, intelligens és automatikus raktárrendszerek, önjáró szállítóeszközök, VR és okosszemüveg,
prediktív karbantartás, automatizálás, szenzorok, SCM, MES) rendszerszintű alkalmazásai.

JELENTKEZÉS IPAR 4.0
BEMUTATÓKRA
A Mintagyárak és a Technológiai
Központ látogatása a programba regisztrált kkv-k számára ingyenes, de
előzetes időpont-egyeztetés szükséges.
1. Amennyiben még nem regisztrált,
tegye meg, és töltse ki az önértékelési kérdőívet, amivel cége Ipar
4.0 érettségét mérheti fel!
2. Ha már regisztrálta cégét is, ezzel
jogosulttá vált, hogy az eseménynaptárunkban válasszon az Önöket érdeklő demonstrációs események közül.
3. Regisztráljon a kiválasztott időpontra és helyszínre! (Az egyes
helyszíneken a részvétel eltérő
feltételekhez kötött lehet, kérjük,
a regisztráció előtt tájékozódjon a
program leírásánál.)
4. Regisztrációjának elfogadásáról meg
erősítést fog kapni! Ha elakadna,
vagy kérdése van, kollégáink szívesen segítenek a 06 1 312 22 13
-as telefonszámon.
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IPAR 4.0 TECHNOLÓGIAI
KÖZPONT
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „I” épületében
lévő Technológiai Központunk heti
több alkalommal, 8-10 fős csoportokban fogadja a kkv-k munkatársait.
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A látogatás során válaszolunk a
felmerülő kérdésekre, és a bemutatott technológiákhoz kapcsolódó háttéranyagokat is megosztjuk
a résztvevőkkel.

IPAR 4.0 MINTAGYÁRAK

A bemutatásra kerülő technológiák
ismertetik az adatgyűjtés, optimalizálás, automatizálás és az infrastruktúra témaköröket. A központ
szakértői elmagyarázzák a projekt
és az Ipar 4.0 technológia általános
tudnivalóit, és élő bemutatókon vezetik végig a látogatókat az Ipar 4.0
kulcsterületein:

Az Ipar 4.0 Mintagyárak olyan szemléltető, prezentációs helyszínek, ahol
fejlett Ipar 4.0 megoldásokat lehet
megtekinteni működési környezetben, valamint a helyi szakértők
(mérnökök, műszaki szakemberek)
bevonásával lehetőség nyílik a technológiára vonatkozó elméleti ismeretek megszerzésére is.

••Informatikai infrastruktúra (hálózat,
eszközök, biztonság)
••Adatgyűjtés (szenzorok, PLC-k, azonosítás)
••Vállalat- és termelésirányítási rendszerek (ERP, MES, PLM)
••Robotizáció és automatizáció (ipari
robotok osztályozása, alkalmazása,
autonomia)
••Karbantartási rendszerek (prediktív,
proaktív, AR/VR eszközök)
••Logisztika 4.0 ( Lean működés támogatása, adatkezelés, automatizáció, eszközrendszer)

A projekt keretében Ipar 4.0 Mintagyárakban mutatjuk be az Ipar 4.0
menedzsmentelveket (pl. Lean), üzleti megoldásokat és technológiákat
(pl. MES, kollaboratív robotok, RFID).
A Mintagyárak között szerepel kkv
és nagyvállalat, a termelési lehet folyamatos és diszkrét jellegű is.

ROTO ELZETT
CERTA

MACHER

FESTO

ELTEC

CONTINENTAL
AUTOMOTIVE

AZ EGYES MINTAGYÁRAKBAN AZ ALÁBBI IPAR 4.0
TECHNOLÓGIÁK, ÜZLETI MEGOLDÁSOK HASZNÁLATÁT,
ALKALMAZÁSÁT ISMERHETIK MEG A LÁTOGATÓK
GYÁRTÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT:
Gyártásvizualizáció, MES – Manufacturing Execution System
(termelési és erőforrásadatok valós idejű gyűjtése
és megjelenítése)
Ellátási lánc vizualizációja (gyáron belül és az ellátási lánc
szereplőinél az aktuális és a várható készletek mennyiségének,
valamint a készletek helyének, státuszának optimális esetben valós
idejű megjelenítése)
Ellátási lánc kollaborációja (termelési tervek, készletadatok
megosztása révén, lehetőség szerint szabványos elektronikus
adatcserével: VMI, CRP, EDI)
Ellátási lánc, készlet- és termeléstervezés optimalizálása:
a piaci igények kielégítéséhez szükséges optimális készlet-,
beszerzési és termelési tervek készítése ERP, SCM, Advanced
Planning rendszerek segítségével
Prediktív karbantartás
Big Data megoldások: nagy mennyiségű adat feldolgozása,
elemzése, következtetések levonása, visszacsatolás a gyártás
és minőségbiztosítás területén
Intelligens energiafelhasználás (korszerű energiamonitoring
és -vezérlő rendszerek, fogyasztási csúcsok kisimítása, gépek
készenléti állapotba állítása, hulladékhő hasznosítása)
Robotokkal támogatott gyártás, kollaboratív robotok
Korszerű raktár- és gyártáslogisztikai megoldások
Kis sorozatú és egyedi gyártást támogató megoldások
Internet of Things, gép-gép kommunikáció, autonóm robotok
Kiterjesztett valóság alkalmazása karbantartásban, távoli
segítségnyújtásban
Additív gyártástechnológiák, 3D nyomtatás
Gyors prototípus-előállítás, vevők bevonása
a prototipizálásba, egyidejű tervezés
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FESTO

A Festo-AM Kft. a német Festo leányvállalataként 1992-ben kezdte meg működését Budapesten.
A ma már több mint 1000 főt foglalkoztató gyár a Festo 3. legnagyobb gyártóegysége a világon. A
Festo-AM a levegőelőkészítő-egységek, vákuumgenerátorok, pneumatikus munkahengerek, vevőspecifikus
gyártmányok és a legkorszerűbb
biztonsági kapcsolószelepek gyárt-

ELTEC
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A legújabb IT-technológiák és applikációk bármely gyártási folyamatot
gördülékenyebbé és hatékonyabbá
tehetnek. Az 1994 óta működő Eltec
ezt felismerve hatékonyan integrálta
a kábelköteg-gyártási és fröccsöntési folyamataiba a legmodernebb
módszereket, ezáltal biztosítva a
gyors reakcióidőt és a nagyfokú rugalmasságot. A társaság 120 dolgozója a jármű- és gépipar számára
több ezer féle alapanyagból 600 kü-

mány- és gyártástechnológiai fejlesztője és gyártója. A Festo különös
figyelmet fordít arra, hogy gyártásán
túl a termék fejlesztésében, és így
ügyfeleinek kínált megoldásaiban
is megjelenjenek az Ipar 4.0 megoldások, illetve azok kapcsolódási
lehetőségei.
Ipar 4.0 Mintagyárként a Festo többek között a gyártási értéklánc mentén egy teljes termelési folyamatot
mutat be a látogatóknak, kezdve a
forgácsolási műveletektől a kész pneumatikus munkahengerek összeszereléséig, mindezt kiegészítve a hozzá
kapcsolódó logisztikai, háromrobotos
automata raktározási gyakorlattal.

lönböző termékcsoportot, ezen belül
összesen 12 000 terméktípust állít
elő, akár 3 napon belüli rendelésre is.
Ipar 4.0 Mintagyárként az ELTEC
megismerteti a látogatókkal a gyártás teljes folyamatát, miközben azok
betekintést nyernek az üzleti folyamatokba, a vállalat saját fejlesztésű
szoftverének használatába és az átfogó háttérmunkálatokba.

A Macher Zrt. 1991-ben, 3 fős családi vállalkozásként alapították,
majd 2016-ban vált Zrt.-vé, jelenleg
közel 100 főt foglalkoztatva. Kompetenciái között az elektromechanikai fejlesztés, a gyártástechnológiák kidolgozása, kábelkötegek
tervezése, fejlesztése, gyártása,
egyedi gyártóeszközök készítése,
saját gyártású ellenőrző berendezések, fröccsöntés és fémgőzölés
is szerepelnek. Termékeiket az orvos diagnosztika, az ipari elektronika és a védelmi ipar területén,
illetve speciális gépjárművek gyártásánál használják fel. A minőségirányítási rendszer folyamatos
fejlesztésének
eredményeként
a Macher Zrt. Nemzeti Minőségi Díjjal kétszeresen kitüntetett vállalattá fejlődött.

Ipar 4.0 Mintagyárként a Macher
Zrt.-nél a látogatók megismerhetik a kábelek, illetve kábelkötegek
gyártásának
teljes
folyamatát,
az alkalmazott főbb technológiákat.
Bemutatják az egyedi és a sorozatban készült termékek gyártási körülményeit is. Az érdeklődők olyan
speciális megmunkálási technológiákkal ismerkedhetnek meg, mint a
lézeres kábelmegmunkálás, ultrahangos műanyaghegesztés, krimpelés,
speciális forrasztás, ponthegesztés;
mindezt
a vállalat saját mérőés teszteszközeivel, 3D nyomtatójával, CNC megmunkáló gépével.

MACHER
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ROTO
ELZETT
CERTA

A magyar múlt (Elzett gyár) és a német innováció (Roto anyacég) találkozásának eredményeként a Roto Elzett
Certa jelenleg a piacot vezető vasalatgyártó. A fémipar alapos szakmai ismerete, a sok tonnás gépek pontos
működtetése és a magas minőségre
való törekvés nyomán több mint 5000
különféle terméket, éves szinten 55
millió készterméket gyártanak. A lövői
vállalat neve egyet jelent a precizitással, hiszen az itt készült alkatrészek évtizedekig képesek hiba nélkül betölteni
a funkciójukat.
Ipar 4.0 Mintagyárként a Roto
Elzettnél megtekinthető technológiák, megoldások:
••gyártásvizualizáció – sajtoló gépek
és összeszerelő automaták pillanatnyi állapotának, gépkihasználtságának valós idejű megjelenítése;
••ellátási lánc vizualizációja - az
SAP integrált vállalatirányítási
rendszert kiegészítve KANBAN alapú
vizualizáció támogatja a gyártási és
beszerzési ütemezést;
••ellátási lánc kollaborációja - folyamatos adatcsere (EDI) a gyártás és
a felületkezelés között;
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••prediktív karbantartás - pillére egy
hibajelentő webes szoftverrel kiegészített SAP PM modul, emellett TPM
rendszer biztosítja a berendezések
folyamatos rendelkezésre állását;
••Big Data megoldások - mérési pontok a termék-összeszerelő automatákon;
••intelligens energiafelhasználás energiamenedzsment-rendszerben
a teljes gyári fogyasztás 75%-a nyomon követhető;
••robotokkal támogatott gyártás - hegesztési tevékenység elvégzésére
specializált robot;
••kis sorozatú- és egyedi gyártást
támogató megoldások - speciális
kisszériás vonal a szerszámok karbantartásához, speciális sajtolóberendezések;
••gyors prototípus-előállítás - 3D
nyomtató a konstrukciós minták
előállítására;
••egyidejű tervezés - a vizuális kommunikációt támogató smart board,
a 21. század flipchartja.

A Continental Automotive Hungary Kft.
budapesti gyára világszerte meghatározó autómárkák elektromos
vezérlőegységeinek,
meghajtó
és mechatronikai rendszereinek,
kijelzőinek, infotainment rendszereinek előállításával foglalkozik.
A felsorolt termékek egyik legfontosabb közös jellemvonása, hogy
gyártásuk kiemelkedő szaktudás
kamatoztatását, valamint fejlett és
innovatív technológiák alkalmazását
igényli. A Continental ezt kimagasló
minőségben biztosítja a járműelektronika számos területén.

Ipar 4.0 Mintagyárként a Continental az alább felsorolt technológiákat
mutatja be a látogatóknak:
••gyártásvizualizáció, MES;
••ellátási lánc vizualizációja,
kollaborációja;
••ellátásilánc-, készlet- és
termeléstervezés optimalizálása;
••Big Data megoldások;
••intelligens energiafelhasználás;
••robotokkal támogatott gyártás,
kollaboratív robotok;
••korszerű raktár- és
gyártáslogisztikai megoldások;
••kis sorozatú és egyedi gyártást
támogató megoldások;
••gép-gép kommunikáció;
••kiterjesztett valóság
alkalmazása karbantartásban,
távoli segítségnyújtásban;
••3D nyomtatás;
••gyors prototípus-előállítás;
••vevők bevonása a prototipizálásba,
egyidejű tervezés.

CONTINENTAL
AUTOMOTIVE
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IPAR 4.0 FELKÉSZÍTÉS
Azon kkv-k számára, akik jogosultak
és jelentkeznek a fejlesztési programunkba lehetővé válik, hogy jelentkezzenek a különböző fejlesztési
modulokra.

A FELKÉSZÍTÉS FÁZISBAN
VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A felkészítés modulra jelentkező
kkv-nak a következő feltételeket
kell teljesíteniük:
••önértékelési kérdőív kitöltése;
••legalább belépő szint elérése az
Ipar 4.0 Érettségi modellben;
••részvétel legalább két Ipar 4.0 Mintagyár / Technológiai Központ bemutatón
A jogosultság ellenőrzését követően a kkv-kat írásban kérdezzük
meg, hogy akarnak e-a fejlesztési
programunkban részt venni. Írásos igen válasz esetén szakértőink meglátogatják a kkv-kat telephelyükön, hogy kiegészítsék az
önértékelésben feltárt helyzetet
és segítséget adjanak a képzési
modulokra való jelentkezésben.

A feltételeknek megfelelő kkv-k jelentkezésük sorrendjében kerülnek be
a felkészítés fázisába. A modulokra
online foglalási rendszeren keresztül tudnak bejelentkezni, figyelembe
véve a Mintagyárak, a Technológia
Központ szolgáltatói kapacitását,
valamint a modulok időzítését. Egy
kkv részéről a modulokra maximum
3 fő jelentkezhet, de az egyes modulokra akár más összetételben is
(pl. Lean Management ismeretekre
tulajdonos, menedzsment- és technológiai modulokra mérnökök, műszaki szakemberek).

A FELKÉSZÍTÉS MENETE
Az Ipar 4.0 fejlesztés Lean-elméletre
és Ipar 4.0 alapú működésre épül, gyakorlati Ipar 4.0 tapasztalatokat közvetít. A kkv-k a programban összesen
három egész és négy fél nap időtartamban, moduláris felépítésű, egyedi
igényeket kiszolgáló modulon térítésmentesen vesznek részt. A projekt
kétéves futamideje alatt 2019 harmadik negyedévéig ismétlődő modulok
révén a kkv-k termelési szezonalitásuk és leterheltségük alapján tudnak
különböző időpontokra jelentkezni.

A MODULOK TARTALMA
TERMELÉSMENEDZSMENT
MODUL

• 3 HELYSZÍN
• 150 ALKALOM
• 2 NAP
A Lean termelésmenedzsment
az Ipar 4.0-ban a digitalizáció segítségével informatikai kontroll alatt tartható. A
módszerek következetes alkalmazásával egy termelési
folyamat hatékonysága akár a
többszörösére is növekedhet.
A módszertan legfontosabb
részeivel foglalkozik a modul.
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IPAR 4.0 ÜZLETI TERVEZÉS
MODUL

ESETTANULMÁNYOK MODUL

TECHNOLÓGIAI WORKSHOPOK –
IPAR4 TECHNOLÓGIAI KÖZPONT

• 6 HELYSZÍN
• IPAR4 TECHNOLÓGIAI KÖZPONT • 200 ALKALOM
• 70 ALKALOM
• 14 TÉMAKÖR
• 1 NAP
• 1/2 NAP

• 140 ALKALOM
• 1/2 NAP

Hatékony tervezési módszerünkkel akár egy nagyon összetett modernizációs terv is ös�szefoglalható egy A3-as lapon.
A modulban a projektmenedzsment és változásmenedzsment
részletekre is kitérünk.
Az itt elsajátított A3-as módszer
segítségével készíthetik majd el
a kkv-k az üzleti tervet, amely
saját vállalkozásuk fejlesztését
írja le. Ez alapján, az 50 legjobb
számára, egy professzionális
tanácsadó cég részletes fejlesztési tervet készít.

A mintagyárainkban egy-egy
megoldás részleteit mutatjuk be,
itt egy-egy feladathoz keresünk
megoldásokat. Az informatikai
infrastruktúra, az adatgyűjtés,
a vállalat- és termelésirányítási
rendszerek, a robotika és a karbantartási rendszerek témakörökkel várjuk az érdeklődőket,
melyeket igény esetén bővíteni
szándékozunk.
A workshopokon a kkv-k terveinek megvalósításához is gyűjthetnek testreszabott információt.

A gyárlátogatásokon csak meg
említett eredményeket és meg
oldásokat a mintagyári szakemberek, részletekbe menően
tárják fel. Folyamatmérnökök,
vezetők, szakértők, IKT munkatársak beszélnek saját ipar 4.0
megoldásaik bevezetéséről.

IPAR 4.0 TERVEZÉS
A Fejlesztési terv készítésének szakaszában a Konzorcium által megadott szempontrendszer alapján a
kkv kidolgozza Ipar 4.0 fejlesztési
koncepcióját, amit a Konzorcium
szakértői értékelnek. A koncepció
egyrészt segíti a Konzorcium által delegált fejlesztési tanácsadót
a kkv megismerésében, másrészt
kidolgozottsága jelzi a kkv elkötelezettségét, motiváltságát az Ipar 4.0
fejlesztés megvalósítására. Azon
kkv-k, amelyek Ipar 4.0 koncepciót
nem, vagy nem megfelelő minőségben készítenek, Ezüst minősítést kapnak, és számukra egyszerű
fejlesztési terv készül. Azon kkv-k,
amelyek az elvárt szakmai tartalmú
koncepciót prezentálják, részletes
fejlesztési tervet kapnak.

RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERV

EGYSZERŰ FEJLESZTÉSI TERV

A Minősítés szakaszban a GINOP 1.1.3
projekt során előállt részletes fejlesztési tervvel rendelkező kkv-k Arany
minősítést kapnak, amellyel nagyobb
eséllyel indulhatnak a jövőben kiírandó Ipar 4.0-hoz kapcsolódó fejlesztési
pályázatokon.

Az egyszerű fejlesztési terv bemutatja, hogy az adott kkv-nak mely területen kell fejlődnie, fejlesztenie, hogy
elérje az Arany minősítést. Az egyes
fejlesztési területek priorizálásra és
ütemezésre kerülnek, de részletes
megvalósíthatósági elemzés és pénzügyi tervezés nem történik.

A részletes fejlesztési terv készítése
során azonosításra kerülnek a fejlesztendő területek (pl. vállalatirányítási
/termelési informatika, termelés-automatizálás, adatgyűjtés), illetve azok
erőforrásigénye és ütemezése. Ezek
eredményeként projektjavaslat, műszaki koncepció és pénzügyi terv készül,
azonosítva a szóba jövő támogatási forrásokat is.

IPAR 4.0 EZÜST MINŐSÍTÉS
Azok a kkv-k, amelyeknél részletes
fejlesztési terv nem készült, automatikusan Ezüst minősítést kapnak.

IPAR 4.0 ARANY MINŐSÍTÉS
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FÜGGELÉK
FEJLESZTÉSI FORRÁSOK
FOGALOMTÁR*

Mind hazai, mind uniós külső forrás igénybevétele esetén hasznos
a fejlesztéspolitikai fogalmak megismerése, tisztázása. Az alábbiakban
felsoroljuk a legfontosabbakat, amelyek segítséget jelenthetnek pályázói
és szállítói oldalon egyaránt.
Éves Fejlesztési Keret (ÉFK): jogszabályban meghatározott, menetrendhez kötött éves fejlesztési keret,

KKV: Kis- és középvállalkozások
magyar és európai uniós besorolása. Abban az esetben beszélhetünk
ilyen vállalkozásról, amennyiben a
lenti feltételek valamelyikét (egymást követő két lezárt üzleti évben)
teljesíti a vállalkozás:

KKV-KATEGÓRIA

FOGLALKOZTATOTTI
LÉTSZÁM

ÉVES NETTÓ ÁRBEVÉTEL

VAGY MÉRLEGFŐÖSSZEG

KÖZÉP

<250

≤ 50 MILLIÓ €

≤ 43 MILLIÓ €

KIS

50

≤ 10 MILLIÓ €

≤ 10 MILLIÓ €

MIKRO

<10

≤ 2 MILLIÓ €

≤ 2 MILLIÓ €

GINOP: A Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Programot rövidíti, amely a legfontosabb forrása a
gazdaságfejlesztési forrásoknak, IKT
pályázói oldalról a legfontosabb.
VEKOP:
Versenyképes
KözépMagyarország Operatív Program,
amely Pest megye és Budapest területén megvalósult EU-s fejlesztési
támogatások forrása, szintén IKT tükörpályázatokkal.
Kapcsolt vállalkozás: Az a vállalkozás, amely rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazati jogának
többségével egy másik vállalkozásban, jogosult valamely másik vállalkozás felett meghatározó befolyás
gyakorlására, jogosult kinevezni vagy
elmozdítani egy másik vállalkozás
igazgatási, irányítási vagy felügyeleti
testülete tagjainak többségét.
Kedvezményezett: Az a pályázó, aki
támogatást nyert. A támogatásban
részesült Pályázó, akivel a Támoga-
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mely tartalmazza a meghirdetendő
felhívásokat, a Magyar Közlönyben
kerül kihirdetésre.

tó támogatási szerződést köt, illetve
aki megvalósítja a projektet.
KMR: Közép-Magyarországi Régió,
amely a hét magyarországi statisztikai régió egyike. Pest megye és
Budapest főváros alkotja.
Pályázó: Az a személy vagy szervezet,
aki/amely a pályázatot benyújtja.
Pályázati pénz: Ez a hétköznapokban
elterjedt összefoglaló elnevezése
a pályázatok útján elnyerhető támogatásoknak, vissza nem térítendő,
és visszatérítendő támogatásoknak,
egyéb ösztönzők útján kapható külső forrásnak.
Pályázatkezelő: Az a szerv, amely
a pályázat lebonyolítását végzi (tehát kiírja, összegyűjti a pályázatokat,
ellenőrzi, eljuttatja a Támogató döntéshozó testülethez). A GINOP programoknál a Nemzetgazdasági Minisztérium, VEKOP programoknál a Magyar
Államkincstár végzi ezen feladatokat.

A projektvégrehajtás időtartama:
A pályázati felhívásban és útmutatóban megjelölt időpontok közé eső,
a pályázó által a pályázatban megjelölt kezdő és befejező időpontok
közötti intervallum. Ez idő alatt kell
megvalósítani a projektet.
Önrész: A pályázó által biztosított
pénzbeli és nem pénzbeli saját erő,
abba más forrás nem értendő bele.
Biztosíték: Az Irányító Hatóság
a támogatói döntés meghozatalakor, az adott projekt kockázatosságának függvényében, egyedi döntés
keretében a támogatást igénylőt
biztosíték nyújtására kötelezheti.
Ebben a 272/2014-es Korm. rendelet
84. § (2) bekezdés b) pontja nyújt
iránymutatást.
Csekély összegű (de minimis) támogatás és szabályai: Max. összege
200.000 Euró lehet, kivéve a közúti
szállításban tevékenykedő céget
(ott max. 100.000 Eurónak megfelelő Ft ellenérték). Feltétele, hogy
a kedvezményezett nyilatkozik az
előző három pénzügyi évben általa
igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. Nem
halmozható állami támogatással.
Támogatható tevékenységek (önállóan és nem önállóan): Az egyes
pályázati kiírások esetében a konkrét támogatható tevékenységeket
a Pályázati Felhívás és a vonatkozó
Pályázati Útmutató tartalmazza,
melyben szerepelhetnek önállóan
támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek is.
Támogatásintenzitás: A támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékeinek hányadosa.

Elszámolható költségek: Olyan kiadások, amelyek a projekt megvalósításának érdekében merülnek,
merültek fel, és azokat tartalmazza
a pályázati útmutató.
Saját forrás: A támogatást igénylő,
a pályázó saját, a támogatott program, projekt megvalósítására rendelkezésére álló, vagy az adott célra
elkülönített pénzösszege, vagy a pályázó tagi kölcsön nyújtására vonatkozó kötelezettségvállalása.
Támogatástartalom: A támogatás
eredményeképpen a kedvezményezett számára nettó bevételként,
költségcsökkenésként vagy adózott
eredmény növekményeként megjelenő összeg jelenértéke (támogatásként kapott összeg).
Telephely: A cég - székhelyétől különböző helyen lévő is lehet - telephelye a tevékenység gyakorlásának
helye. (1997. évi CXLV törvény 16.§).
Melléklet: Pályázat alapinformációi
mellett szükség van olyan iratokra,
amelyek bizonyítják a pályázatban
leírtakat. Ezeket hívják mellékleteknek. Ezek segítik a bírálók munkáját.
Olyan csatolandó dokumentumok,
amelyek azt a célt szolgálják, hogy
pontos adataikkal alátámasszák
a pályázatban leírtakat, melyek
elbírálás szempontjából nagyon fontosak. Például: aláírási címpéldány,
cégkivonat, fotók, határozatok,
nyilatkozat a taggyűlésről, tervrajzok, pénzügyi beszámolók stb.
* A fogalomtárat az IVSZ Fejlesztési- és EU
források munkacsoportja állította össze.

Pályázati Útmutató: A pályázat
elkészítését segítő, részletes segédanyag.
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