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A GTE digitalizációs programja

1. Generációkat átfogó gondolkodásmód megváltozása
Az  információs  társadalom  korában  élünk és  az  ipari  tudományos-technikai  forradalom     digitális-  
kibernetiekai automatizációs korszakához jutottunk. A mérnökök társadalmi helyének megerősítése és
szakmai boldogulásuknak a megtalálása elképzelhetetlen az ide kapcsolódó széleskörű ismeretek
nélkül.  Ezért  a  tárgykörbe  eső  ismeretbővítő  továbbképzések  és  begyakorló  foglalkozások,
elengedhetetlen részei kell legyenek az egyesületi tudásbővítő programoknak. A világháló használata,
a  keresőmotorok  lehetőségei,  az  elektronikus  levelezési  eszközök,  módszerek  megismerése,  a
weblapok és a közösségi oldalak, a chatelés és skype-használat elsajátítása napjainkban, az ilyen
magas szintű képzettségű társadalmi réteg számára, elkerülhetetlen. Az  informatikai, a  multimédiás
és a  mobil  távközlési  eszközök használatának összeolvadása szintén újabb kihívásokat  jelent  az
egymással  kommunikációs  kapcsolatot  tartó  korosztályok  életében.  Az  ezekkel  kapcsolatos
ismeretek, kötetlen, klub foglalkozások keretében történő megismerése – tehát nem iskolaszerű és
bizonyítványszerzési kényszerrel járó továbbképzéssel,- hatékonyan segítheti a az egyesületi tagság
egyéni  hobby  és  professzionális  tevékenységeinek  sikerességét  és  elismertségét,  valamint  a
környezet részéről  történő befogadottságát  is.  És itt  nem csak elsősorban az „Ipar 4.0”  technikai
forradalom  által  gerjesztett,  a  „dolgok  internete”  által  meghatározott,  kibertechnikai  eszközök  és
technikák  által,  ránkzúdított  új  ismeretek  befogadásáról  van  szó,  hanem  a  bankok,  a  pénzügyi
eszközök,  a  mindennapi  kereskedelmi  és  online  szolgáltatási  technikák,  nap-mint-nap  felmerülő
használatának,  a  távirányított  és  automatizált  háztartás,  valamint  a korszerű egyéni  és közösségi
közlekedés adta képességek és lehetőségek, igénybevételének a már eddigiekben is rendelkezésre
álló  kihasználására  gondolunk.  Az  agrárforradalom  megváltoztatta  az  életterünket,  az  ipari
forradalom  a  munkahelyünket,  a  digitális  forradalom  pedig  teljesen  átalakítja  a
gondolkodásmódunkat. 

A veteránoktól a digitális bennszülöttekig:
A  „veterán”  generáció,  (a  kilencszázas  évek  elején-  és  közepén-  születettek)  még  postai  úton
kommunikáltak  egymással,  és  idősebb  korukban  nyílt  csak  lehetőségük  megismerkedni  a
számítógépekkel és a modern információs technikákkal. A legifjabb generáció, az „alfák” viszont már
digitális bennszülöttek, szinte az anyatejjel szívják magukba az online-világ információit. Lássuk, hogy
a generációk során, hogyan fejlődött a kommunikáció és a digitális világhoz való viszony! 

A veteránok – (1928-1945)
A veteránok napjainkban már aktívan nem dolgoznak, de tisztelik és becsülik a kétkezi munkát. Abban
a korban a képesítés megszerzése, a munka egy életre szólt – megfontoltan kellett tehát szakmát
választani, amely a családokban akár „öröklődött” is, azaz gyakran a gyerekek folytatták a szülők (s
talán  a  nagyszülők  által  elkezdett)  családi  vállalkozást.  A  „veterángeneráció”  szinte  kizárólag
személyesen  kommunikált,  vagy  ha  erre  nem volt  lehetőség,  postai  úton  üzentek  vagy  vonalas
telefonon beszéltek egymással. Számukra a személyes levélváltás egymás tiszteletének a kifejező
eszköze  volt.  Idősebb korukban ismerkedtek  csak  meg a számítógéppel,  az  okostelefonnal  és  a
bankkártyákkal. 

BB-generáció – (1946-1964)
A „Baby Boomerek”, azaz a „BB generáció” tagjai, a mai 60-70 évesek, nyugdíj előtt állnak vagy már
éppen kezdő nyugdíjasok. A hagyományok még fontosak az életükben. Felnőtt korukban találkoztak a
digitális világgal, ezért ugyan idegenkednek is tőle, de érdeklődve közelednek a megnyílt lehetőségek
irányában, és már elkezdték használni a modern kütyüket. 
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X-generáció – (1965 -1980)
Ez a korosztály  napjaink munkavállalóinak  jelentős részét  teszi  ki:  ők  a  mai  kamaszok szülei.  A
legfontosabb  változás  az  előző  generációhoz  képest  a  személyi-  és  a  hordozható-  számítógép
megjelenése és tömeges elterjedése volt,  amely  a karriert,  mint  életcélt  számukra megerősítette,
valamint  hatással  volt  a  családi  kapcsolatokra  is.  Ennek a generációnak  a  tagjai  fiatal  korukban
kerültek  bele  a  digitális  világba,  ma  már  magabiztosan  használják  a  számítógépet  és  könnyen
eligazodnak az interneten. 

Y-generáció – (1981-1994) 
Ők a fiatal  felnőtt  korosztály.  Ők már gyerekkorukban találkoztak az internettel,  magánéletüket  is
átszövi  a  világháló.  A  technológiai  fejlődésnek  köszönhetően  kinyílt  számukra  a  világ:  az
okostelefonok, az internet, a tabletek, közösségi oldalak már a mindennapi életük részei. Egyszerre
több csatornán szerzik be az információkat, egyszerre több technikai kütyüre is képesek fókuszálni,
nyitottak a fejlődésre. 

Z-generáció – (1995-2009) 
A Z-generáció  tagjai már a digitális kor szülöttei, az „Alfák” előfutárai. Egészen kis koruktól kezdve
körülveszi őket a digitális világ: a műholdas tévé, a digitális-kütyük, az internet, amelyek segítségével
pedig az eddigieknél gyorsabb kommunikációra lettek képesek. A technika az ölükbe hullott és szinte
el is várják az idősebb nemzedéktől, hogy teremtse meg számukra annak elérését. Fontos számukra
az információk gyors és időben halaszthatatlan, azonnali elérése. „Einstein-generációnak” is szokták
őket nevezni. Ők, akik ma inkább a táblagépek, és okos telefonok billentyűit nyomogatják, mintsem
elolvassák a könyvekből a „kötelező irodalmat”, és első kérdésük, hogy: van-e wifi. Kutatások szerint,
viszont chat-üzeneteikben sokkal több érzelmet képesek kommunikálni, mint az előző generációk. Az
online világ a személyiségük része lett. 

Alfa-generáció – (2010-től napjainkig) 
Az Alfa generáció a 2010 után születettek korosztálya, őket – a Z-generációhoz hasonlóan „digitális
bennszülötteknek” szokták hívni. A világ lakosságának egynegyedét teszik ki. Ők már úgy nőnek fel,
hogy természetes számukra, hogy mindenkinek van mobiltelefonja és tévéje, valamint a wifi-kapcsolat
is  elérhető  bárhol  a  világon.  Az  „Alfák”  a  különböző technológiai  újításokra  már  nem eszközként
tekintenek  majd,  hanem  integrálják  azokat  a  saját  életükbe.  A  gyerekek  magától  értetődően
használják az internetet, ezért is nevezzük őket sokszor úgy, hogy „digitális bennszülöttek”. 

- Az „Alfák” kutatása ezideig még nagyon kezdetleges, ez abból is adódik, hogy még nagyon fiatalok,
0-6 éves korúak. Még az amerikai szociológiai kutatások száma is alacsony, és legtöbbször a szülők
bevonásával készülnek. Viszont már most sok érdekes dolog derült ki ezekből. Például, hogy a 0-2
évesek között  30%-os a  táblagép használat  és egy  2012-es kutatás  szerint  10 százalékuknak a
»tablet« volt az első szava. Ez nyilvánvalóan az érintőképernyős eszközök elterjedésnek köszönhető.
De tisztában kell lenni azzal, hogy ha a szülők már a féléves gyerekek kezébe is odaadják tabletet, az
meghatározó lehet az ő fejlődésükben. De azt még nem tudjuk pontosan, hogy milyen módon.

-  Az  Y-generációsok már  felnőtt  fejjel  sajátították el  az internet  használatát,  miután  az iskolában
megtanultak írni, olvasni, számolni. Hogy lehet, hogy a mai gyerekek már minden ilyen előzetes tudás
nélkül rájönnek a nyitjára, és képesek használni az „okoseszközöket”? 

- Persze még most sem születik senki úgy, hogy ott van a chip az agyában, a mostani gyerekeknek is
tanulni kell ezeket a képességeket, de tény, hogy ők sok időt és energiát tesznek ebbe – és itt most a
Z-generációról beszélünk. De pont emiatt is van egy nagy különbség a szülők és a gyerekek digitális
tudása között, mert mi nem töltünk ezzel annyi időt. A mai srácok például már   a Youtube-ról   tanulnak  ,
legyen szó egy nyelv elsajátításáról vagy arról, hogy hogyan kell egy  videójátékot  játszani. A téma

GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
 1147 Budapest, XIV. Czobor u. 68.  1371 Budapest, Pf. 433

 202-0656, 212-8214;  202-0252;  mail@gteportal.eu; : htpp//:www.gteportal.eu
Adószám: 19815682-2-41;  Bankszámlaszám: 102000830-32310236-00000000

- 2 -

mailto:mail@gteportal.eu
https://www.digitaliscsalad.hu/kerdesek-valaszok/mit-nez-gyerek-orakon-keresztul-youtube/


EZ A DOKUMENTUM A GTE VALAMENNYI TAGJA SZÁMÁRA KÉSZÜLT, ORSZÁGOS TERÍTETTSÉGGEL, 
EGYESÜLETI HONLAPI VITA-ANYAGKÉNT, ELSŐSORBAN BELSŐ HASZNÁLATRA SZÁNJUK, DE

A CIVIL SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYES FELTÉTELEI SZERINT
SZABADON FELHASZNÁLHATÓ!

Javaslatok a GTE digitalizációs szakmai kultúraváltását 
szervező keretprogram megfogalmazásához 

2017.11.10. - v 03 változat

kutatója,  Piaget,  aki  az  információfeldolgozás  folyamatát  vizsgálta  0-12  évesek  között,  és  azt
állapította meg, hogy a csecsemők séma alapján dolgozzák fel a külső környezetet – követik a szülői
példát. Arról van szó tehát, hogy ha egy kisbaba azt látja, hogy az édesanyjának van egy különleges
kapcsolata a mobiljával, a laptopjával, a táblagépével – azaz, szeretettel néz valamilyen képernyőre –
akkor  automatikusan  ő  is  azt  viszonyt  szeretné  ezekkel  az  eszközökkel.  És  itt  van a  szülök
felelőssége, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni!  Ha anya szeme felcsillan az  okostelefonja láttán,
akkor ezt a gyerek is átveszi, hisz amit anya szeret, én is azt akarom szeretni. 

Melyek azok az alapvető szabályok, amit a szülőknek talán be kellene tartani, és amit be kellene
tartatniuk a gyerekekkel?

- Annyit lehet mondani, hogy egyes tanulmányok azt állítják: nem jó, ha a gyerek kezébe két
éves kora előtt kerül okoseszköz. De azt meg kell érteni, hogy a gyerekek rövidebb-hosszabb
időre  történő  lefoglalására,  bevett  eszköz  lett  a  mobil,  vagy  a  táblagép.  Sok  szülő  pedig
szándékosan adja  a  gyerek  kezébe ezeket  az  eszközöket,  mert  azt  gondolja,  hogy  ez  a
gyerek  fejlődésében  előny  lehet.  Még  nem  tudjuk,  hogy  hosszú  távon  mit  okoz,  milyen
előnyökkel járhat az ilyen fiatalon elkezdett eszközhasználat – épp az átalakulás időszakában
vagyunk, nem lehet pontosan megjósolni a hatásokat. 

A Z-k esetében azért már most lehet látni a digitális fejlődésnek sok pozitív hatását?
- Valóban, a Z generációsok például igazi üzletemberek – vegyük például a videóbloggereket.
Talpraesetten menedzselik magukat, stratégiákat dolgoznak ki, tudják, hogy mit kell posztolni,
mikor kell posztolni, el tudják magukat adni. Nagyon profik. Ez komoly pozitívum, és egyre
többeket érint. Akár magunk is találkozhatunk ilyen fiatalokkal (csak fel kell keresni őket a
világhálón): itt  van például  „Goodlike”, akinek 247 ezer követője van; vagy „Dezső Bence”
(186 000 követő), aki egy Erdélyből származó fiú, és aki Magyarországon lett közkedvelt a
fiatalok között. Nála például az internet segítségével eltűntek a földrajzi korlátok is. Ezeknek a
fiataloknak azt is meg kell tanulniuk, hogy a kirakott tartalmakat követő  kommenteket, hogy
kezeljék, és a legtöbben ezt is nagyon jól csinálják. Míg nagy cégek marketingmenedzserei
„vért  izzadnak”,  hogy  egy  posztra  három lájkot kapjanak,  addig  ők,  ha  kitesznek  bármit,
bármilyen időpontban, mindjárt 2000 lájkot is kapnak. Amerikai kutatások alapján sok   vlogger  
kikopik 20 éves kora körül, és általában olyan pályák felé indulnak el, mint például a színészet
vagy  valamilyen  kommunikációs  szakma,  esetleg  a  pedagógusi  pálya,  ahol  már  azt  a
gyakorlatot, amit így megszereztek, tovább tudják vinni. Vegyük észre, hogy nagyon okos ez
a generáció,  és  bármelyikünk  rengeteget  tanulhat  tőlük.  Például  azt,  hogy  a  YouTube-on
tanulni  is  lehet,  akár  még  matematikai  függvényelemzést  is;  vagy  például  amikor  egy
hozzátartozónkkal,  egy zsúfolt  helyen kellene találkoznunk, és mi telefonon magyaráznánk
nekik, hogy merre vagyunk, erre ők csak annyit mondanának: fotózd le és küldd el! Ők pedig,
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így a fotó alapján, meg tudnak találni minket, hiszen a „Z”-ék gyorsabban és praktikusabban
kommunikálnak képekkel és képekben. 

Milyen alapvető különbségek vannak a generációk tartalomfogyasztási szokásai között?
-Azt el kell mondani, hogy vannak átfedések. De érdekes különbség, hogy amíg a könyvtári
kutatáshoz szokott BB-, vagy X-, Y- generációs felnőttek inkább a  „Wikipedián”, addig a Z-
generációs fiatalok a kereséshez, például már „YouTube”-ot használják, és Y generációsok is
inkább a  „Google”-t nyitják meg először. És más is mozgatja őket: végeztek egy kutatást a
tartalomelőállítás motivációjára,  hogy miért  készítenek  képeket,  videókat,  bejegyzéseket  a
gyerekek. Kiderült, hogy a felnőttekéhez hasonlóan, van egy szűk, 10%-os aktív mag, egy
50%-os passzív mag és 40%, aki outsider. Az aktívak a véleményvezérek, akik megmondják
a tutit, a passzívak, akik ezeket továbbítják, és egymás között értékelik. Az ousider pedig, bár
tudja, hogy mi történik, nem állít elő tartalmat, nem is továbbítja és nem is lájkolja. Ők csak
úgy elvannak az interneten,  képben vannak, tudják,  hogy mi a menő, de nem állnak ki a
nyilvánosság elé. És ez nem függ össze feltétlenül azzal, hogy ki mennyire introvertált vagy
sem.

Hogyan  követhetik  a  szülők,  vagy  nagyszülők,  a  gyermekeik  és  unokáik  digitális  aktivitását  az
interneten? 

Ez egy olyan téma, ami sokakat érint, és amivel kapcsolatban sok felnőtt hadilábon áll. Bár a
témában leírtak csak mind ajánlások lehetnek,  amelyek meglévő lehetőségeket  érintenek,
mégsem érdemes átsiklani felettük. A Vodafone által támogatott országos kutatásból az derült
ki,  hogy  a  szülők  49  százaléka  semmilyen  módon  nem szabályozza  a  gyermeke  (13-15
évesek)  internethasználatát.  A  legfontosabb  lenne  az  idő  szabályozása,  hogy  mikor  és
mennyit  használhatják a gyerekek az internetet,  vagy annak a szabályozása, hogy  melyik
applikációt, vagy oldalt használja a fiatal, de legalábbis ajánlható a szülők felé a biztonságos
internetezés beállítása minden használandó eszközre, hiszen van Google-ra és YouTube-ra
is, avagy a  reklámokra is  blokkolók alkalmazása. Így agresszív, vagy felnőtt tartalmak nem
kerülhetnek a találatok közé.  A kutatás eredményeiből arra kellett következtetnünk, hogy a
szülők  nagyon  elfoglaltak  és  nem tudják  teljes  mértékben  követni  a  gyereküket ebben a
kérdésben. Van olyan szülő, aki maga regisztrálja a 13 év alatti gyerekét azzal a szándékkal a
Facebook-ra,  hogy  így  ellenőrizhesse.  Így  viszont  ő  az,  aki  kinyitja  a  kaput  az  online
csínytevéseknek.  A  szülőkről  sokszor  az  is  kiderül,  hogy  fogalmuk  sincs,  hogy  milyen
applikációk  vannak  letöltve  a  gyerek  telefonjára,  és  hogy mivel  játszanak.  A  gyerekekre,
tinikre mondhatjuk,  hogy  technofilek,  míg  sok  Y  generációs  felnőtt  inkább  technofób és
elzárkózik,  nem is  értik,  hogy  hogyan  működik  például  egy-egy  játék.  Pedig  időt  kellene
például arra szánni, hogy megnézzük, hogy miről is szól a videójáték, amivel a gyerek játszik!
Sajnos kevés olyan átfogó kutatás van, ami mankót adhatna szülőknek,   hogy mikor és mire  
figyeljenek. Azonban kutatni is nehéz felnőtt fejjel a tinik internetezési szokásait, merthogy a
mi kérdéseink felnőtt kérdések, és nem is látjuk át, hogy ők mikor és mit tesznek a neten.
Sajnos nagyon sok fiatal  függővé válik az internettől. És az egy dolog, hogy sok szülőnek
nincs teljes rálátása ezekre a dolgokra, de a másik, hogy simán kijátsszák őket a fiatalok. Van
például olyan suli, ahol a tanítás alatt le kell adni a telefont. Elvisz a gyerek magával két vagy
három telefont, és leadja, azt, amit nem használ, ami nem működik. 

A gyerekek  gyakran  megpróbálnak  rejtőzködni  a  felnőttek  elől  és  olyan  csatornákat  használnak,
amelyeket a szüleik nem láthatnak – ez nem új keletű dolog.

-Azok a fiatalok, akik most válnak szülővé, már rendelkeznek digitális múlttal, vagyis privát
fotókkal, bejegyzésekkel évekre visszamenőleg a közösségi oldalakon. A mostani gyerekek
viszont, ha lehet, köszönik, és inkább nem kérnének ebből. A  „Snapchat” például ezért lett
hihetetlenül  népszerű,  mert  ezt  az  érzést  adja  nekik.  Az  amerikai  tinik  óriási  százaléka
használja, mert azt hiszik, hogy törlődik az oda felrakott tartalom. Pedig nem, de egy olyan
látens motivációt talált  meg a fiataloknál,  ami az egyik legnépszerűbb platformmá tette. A
„Facebook”, ahol a nagymama, a szülő és a gyerek is fent van, már másról szól.  Az, hogy mi
a  jövő  még  nagyon  képlékeny,  és  csak  találgatni  tudunk,  de  pontosan  megjósolni  nem.
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Biochipek, augmented reality, (kiterjesztett valóság) …. ezek a trendek fejlődnek most. Sok
konfliktus  megoldása  is  leegyszerűsödött  a  digitalizáció  által, ami  kényelmesebbé  is  tesz
bennünket. Nyilván jó is egyfelől,  hogy a telefonszámlánkat már egy egyszerű applikáción
keresztül be tudjuk fizetni anélkül, hogy fel kellene állnunk az asztaltól, és elmenni a postára
sorban állni. Viszont kevesebb a személyes találkozás, mert gépen, telefonon megoldunk sok
mindent,  így bizonyos helyzeteket,  szituációkat  az „Alfák” nem tapasztalnak meg. Digitális
eszközökön keresztül szocializálódnak, ami a jövőképükre is komoly hatással van. 

A Mercedes vezérigazgatója szerint drámai változások elé nézünk:
Közbevetőleg megjegyeznénk, hogy hazánkban egyesületünk koordinálta az éppen tíz éve elindított
Manu  future   Nemzeti Technológiai Platform   mozgalmat, amely az Európa Unió hasonló elnevezésű
közös  kezdeményezése  alapján,  nemzetközi  együttműködésben  megismertette  a  magyar
közvéleménnyel azt a  közös jövőjű, egységes európai gyártás felé vezető útnak a vízióját, amely a
2004-ben összeállított: „Manufuture jövőkép 2020-ra” (Vision 2020) formájában, a nyugat-európai
együttműködő  cégek  (multik  és  kkv-ék),  egyetemek,  kutató  intézetek,  bankok,  szállítmányozó  és
kereskedő  vállalatok,  közösen  elfogadott  nézeteinek  a  szintézisét  nyújtotta. A  „Manufuture” egy
„jövőkép”volt, mely a termékfejlesztésben  „a magasabb hozzáadott érték” alapelvéből kiindulva, az
emberi és társadalmi igényeket (kereslet) az ipari és oktatási rendszerekhez (kínálat) kötődő összetett
hálózatot  foglalta  magába.  Eszköznek  szánták  a  gyártás  stratégiai  jövőjébe  mutató  célok
kialakításának irányítására, ha lehetséges, egy gyártó platform kialakításához vezető, összehangolt
akció alapjaként, hogy a világgazdaságban európai sikereket lehessen elérni. Ennek az európai közös
munkának az élén akkor is a Daimler   Benz   egykori vezérigazgatója, Fehler úr állt.   

A Manufuture Nemzeti Technológiai Platform által kidolgozott stratégiai célú dokumentumok
[ Forrás: GÉP, LXII. évfolyam, 2011. 3. szám 4. old. ]

2012-ben, az unió szintjén is ajánlott a „Manufuture- Vision 2020” a „Factory of the Future” és a „Next
Generation”,  „Vision  2030”  közös  „előrejelzésekre”  épülő  „Küldetési  Nyilatkozat”,  „Jövő  kép”,
valamint „Stratégiai célok” már nem csak a rövid- távon, de a közép- és hosszú- távon is megadták
a közös cselekvés irányvonalát, amelynek hazai nemzeti alapja az Egyesület által, az európai példát
követően  megfogalmazott,  és  módosított  „Stratégiai  Kutatási  Terv” (SRA)  és  a  „Stratégiai
Kutatási  Terv  Megvalósítási  Road-Mapja” (SRA-Roadmap)  voltak,  amik  mind-mind  időben
elkészültek, és mint a platform felelős hozzáértéssel kidolgozott  dokumentumai: a  „Manufuture-
Vision  2020”, a  „Factory  of  the  Future”,  a  „Next  Generation”,  a „Vision  2030”, és  a
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„Horizon2020”,  -  megtalálhatóak  a  GTE  www.gteportal.eu  /manufuture   honlapján,  és ezekkel  az
Egyesület  sorra  megismertette  a  szakpolitikusokat,  az  érintett  vállalatokat,  és  azok
mérnöktársadalmát. A  GTE  minden  évben  rendszeresen  megjelent  a  Hungexpo  által  rendezett
szakmai  kiállításokon és vásárokon („Idustrie-automatization”;  „Mach-Tech”, „Ipar  Napjai”,  stb.)  és
ezeken a rendezvényeken „Kiállítói Fórumok” szervezésével hívta fel a figyelmet, az uniós platform
szakmai  közleményeit  felhasználva,  a  „Manufuture-HU”  mindenkori  aktuális  helyzetére  és
tevékenységére. Az új társadalmi kihívásokra: a klimaváltozás és a tiszta energia problematikájára; a
fenntartható szállításra és közlekedésre; a  versenyképes és fenntartható ipari termelésre (CSM); a
fenntartható  élelmiszer  termelésre és  az  ivóvíz  előállítására;  az  elöregedő  népességre és  az
egészségügyi  ellátás problémáira.  A  GTE  saját  szakmai  rendezvényein  (pl.:  Háztartási  Gépek
Szeminárium-Jászberény;  „Nyomástartó  edények”  Balatoni  Ankét-Siófok;  „Gyártási  Rendszerek”
Konferencia-Budapest,  Autóbusz  Szakértői  Tanácskozás-Budapest,  stb.),  ahol  lehetett  külön
szekciókkal,  vagy  esetleg  csak  előadásokkal  beépülve  a  programba,  tájékoztatta  a  címben
megszólított  kompetenciájú  szakmai  közvéleményt  a  „Manufuture”  új  előrejelzéseiről:  a
nanotechnológia, a micro- és nano- elektronika; a biotechnológia, a solar-elektronika és a photonica,
valamint a korszerű anyagok, továbbá a korszerű gyártórendszerek aktuális fejlesztési eredményeiről.
A  nemzeti  technológiai  platform  tudományos  irányító  testülete  2011.  májusában elkészítette a
„Gépipar helyzete és kitörési pontjai”, a „Jövő gyára Magyarországon”,  az  „ SRA Road-map
2011” című összeállítást, amely a szakpolitika számára, a jövőbeni nemzeti stratégiai döntésekhez is
jól  felhasználható  volt.  Ezt  a  munkát  napjainkban  és  a  belátható  jövőben  az  Ipar  4.0.  Nemzeti
Technológiai  Platform szervezete  vette  át,  és  menedzseli  pédamutatóan.  A  platform  tagjai
egyetértenek abban, hogy  az ipar egy új technológiai korszakváltásba lépett, amelyben az internet-
alapú gazdaság alapjaiban alakítja át a gyártási rendszereket. Ez a folyamat  a fizikai és a digitális
világ közötti hidak előrehaladott és ütemes kiépítését, különleges innovációs alkalmazkodást, minden
korábbinál gyorsabb válaszokat, bátor innovációs kezdeményező lépéseket kíván a gazdaság minden
szereplőjétől,  különösen  az  „Irinyi-terv”  kiemelt  ágazataiban  érintett  meghatározó  vállalatoktól,  a
kormányzati gazdaságpolitikától, valamint az innovációs rendszer intézményeitől.

Az európai gazdasági térben sikeresen beilleszkedett magyar ipar alkalmazkodása érdekében hazai
kutatóintézetek,  oktatási  intézmények  és  magyarországi  telephellyel  rendelkező  vállalkozások,  a
kívánatos húzóerő biztosítása és szakmai koordinációja érdekében létrehozták az Ipar 4,0 Nemzeti
Technológiai Platformot, megerősítették elkötelezettségüket,  hogy a célok elérése érdekében  az
ipari    digitalizációs folyamatok előrevitelét   minden igyekezetükkel szolgálják és annak élére  állnak.
Különös tekintettel  az Ipar 4.0 hazai szempontból releváns kulcsterületein, a digitális gyártás (digital
manufacturing), a  dolgok internete (Internet of Things), az  adat és információvédelem, valamint az
informatikai biztonság területein. 

Mindezek tudatában és  a hazai ipar által elért globális versenyképességi  vívmányok megerősítése
érdekében  szorgalmazzák  az  eddig  kialakult  széles  és  eredményes  partneri  viszony további
elmélyítését,  az  Európában  kialakult  legjobb  gyakorlatnak  megfelelő  együttműködés  intenzív,
cselekvésorientált  rendszerének  megteremtését.  Az  Ipar  4.0  átfogó  és  koherens  keretet és
intézményes  formákat generál  az  ágazati  iparstratégiák tudásalapú  gazdasági elemeinek
megvalósításához. Jelentősen  hozzájárulva  a  gyártási  rendszerek  digitális  modellezésen alapuló,
megújulást  eredményező  átrendeződéséhez,  az  automatizálást,  elektronizálást és  az  intelligens
rendszerek fejlesztését szolgáló beruházások és innovációs fejlesztések megvalósításához, amelyek
elmélyítik  és  kiszélesítik  a  termelékenység  növelését és  a  tudásalapú  erőforrások fejlesztési
lehetőségeit,  valamint  az  infokommunikációs  ágazat  teljes  vertikumát az  oktatástól a  kutatás-
fejlesztésen és az innováción át a gyártásig. 

A Mercedes vezérigazgatójának „jóslatai”:
Ezt  a  gondolatsort,  talán,  akár  kötelező  olvasmánynak  is  felfoghatjuk,  amely  arról  szól,  hogy  a
Mercedes vezérigazgatója szerint milyen drámai változások elé nézünk az elkövetkező húsz éven
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belül.  Pedig  a  Mercedes  Benz  már  évtizedek  óta  az  élén  jár  az  európai  közös  „gyártási  jövő”
megformázásában.

(lásd:http://www.nemetszakmunkak.hu/milyen-dramai-valtozasokra-szamithatunk-a-jovoben-a-
mercedes-benz-igazgatoja 2017.10.31. 11:19:35) - [ Forrás: www.nemetszakmunkak.hu   ]  

Egy nemrég megjelent interjúban Dieter Zetsche, a a Daimler konszern igazgatótanácsának elnöke,
a  Daimler  Benz  (Mercedes  Benz)  jelenlegi  vezérigazgatója  elmondta,  hogy  már  nem  a  többi
autógyártó jelenti cégüknek az igazi konkurenciát, hanem (nyilvánvalóan) a Tesla, a Google, az Apple
és  az  Amazon.  A  következő  5-10  évben  a  különböző  szoftverek  fel  fogják  forgatni a  legtöbb
hagyományos iparágat. Például az Uber csupán egy alkalmazás, melynek egyetlen gépkocsi sem áll
a tulajdonában, mégis a világ legnagyobb  taxitársaságának  számít.  Az  Airbnb napjainkban úgy a
legnagyobb szállodaüzemeltető, hogy nem rendelkezik ingatlannal. 

Mesterséges Intelligencia:
A számítógépek exponenciális fejlődést mutatnak a világ megértésének terén. Idén egy számítógép
legyőzte a világ legjobb Go játékosát – a vártnál 10 évvel korábban. Amerikában a fiatal jogászok nem
kapnak munkát. Az IBM Watson jóvoltából másodpercek alatt kaphat az ember jogi tanácsot (egyelőre
csak egyszerűbb kérdésekben). Ezek a tanácsok 90%-ban beválnak, szemben az „emberi” tanácsok
70%-os mutatójával. Tehát aki jogásznak tanul, annak érdemes lehet elgondolkodni a pályaváltásról,
ugyanis a jövőben 90%-kal fog csökkenni az ügyvédek száma, és csak a specialista szakemberek
tudnak majd a pályán maradni.  Az IBM szuperszámítógépe, a Watson már a  rákdiagnosztikában is
fontos szerepet tölt be: a program által felállított diagnózis négyszer olyan pontos, mint az orvosok
általi.  A  Facebook mintafelismerő szoftvere jobban felismeri  az emberi  arcokat,  mint  az emberek.
2030-ra a számítógépek várhatóan okosabbak lesznek, mint az emberek. 

Önvezető autók:
Miközben napjainkban már bemutatókat tartottak, 2018-ban már forgalomba hozzák az első önvezető
autókat. 2020-ra az ipar egésze át fog alakulni. Senki nem szeretne majd saját autót, mert egyszerűbb
lesz telefonon hívni egyet, amely felvesz minket a megadott helyen, és elszállít a célállomásra. Nem
kell majd parkolóhelyet keresni, csak a megtett táv alapján fizetni, és utazás közben foglalkozhatunk
mással is. Gyermekeinknek nem lesz jogosítványuk és saját autójuk sem. Ez természetesen át fogja
alakítani a városokat, mert 90-95%-kal kevesebb autóra lesz majd szükség. Lehetőségünk lesz majd
a parkolók parkokká alakítására. Évente a világon 1,2 millió ember hal meg az utakon. Most 100.000
kilométerenként szenvedünk balesetet,  amely szám az önvezető autókkal pozitívan fog változni:  a
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becslések szerint a jövőben 10.000.000 kilométerenként következhet be egy-egy baleset, ami évente
egymillió ember életét mentheti meg. 

A  legtöbb  tradicionális  autógyártó  cég várhatóan  csődbe  fog  menni.  Mivel  a  hagyományos
autógyártók szimplán csak jobb autót  szeretnének gyártani,  ezzel  szemben az  infotech   vállalatok  
(Tesla, Apple, Google)  négy keréken guruló számítógépeket terveznek. A  Volkswagen és az  Audi
mérnökeinek többsége is  már egyenesen retteg a  Tesla  térnyerésétől.  A biztosító  társaságoknak
vélhetően  komoly  problémákkal  kell  majd  szembenézniük,  mert  a  balesetek  megszűnésével  a
biztosítások százszor olcsóbbak lesznek. A jelenlegi autóbiztosítási modell teljes egészében át fog
alakulni. Az ingatlanpiacon is komoly változások várhatók, mert ha lehetővé válik az ingázás közben
történő munkavégzés, az emberek még messzebb költözhetnek a nyüzsgő belváros zajától. 

A  jelenlegi  számítások  szerint  2020-ban  már  az  elektromos  autók  fogják  uralni  a  piacot.  A
városokban  ennek  következtében  csökkenni  fog  a  zajszennyezés,  ráadásul  az  elektromos  áram
hihetetlenül  olcsó  lesz,  és  károsanyag-kibocsátása  is  jelentősen  csökkenni  fog.  A  napenergia-
termelés az elmúlt 30 évben exponenciálisan növekedett, aminek pozitív hatásai már most érezhetők.
A tavalyi  évben világviszonylatban több napenergetikai  beruházás történt,  mint  fosszilis  alapú.  Az
energetikai  vállalatok  mindent  megtesznek  a  hálózati  hozzáférés  korlátozása  érdekében,  hogy
megelőzzék egy esetleges versenyhelyzet kialakulását  a házi  napelemrendszerekkel szemben, de
hosszú  távon nem szállhatnak szembe a technológia  fejlődésével.  Az olcsó  elektromos áramnak
köszönhetően  bőséges és olcsó vízkészlet áll  majd a rendelkezésünkre. Egy köbméternyi  sós víz
sótalanításához mindössze 2 kWh áramra van szükség. A legtöbb helyen, csak ivóvízből szenvedünk
hiányt. Képzeljük el, hogy milyen távlatok nyílhatnak meg, ha korlátlan mennyiségű vízhez juthatunk
hozzá – és mindezt szinte ingyen! 

Egészség:
A Tricorder X (A „Tricoder” név a „Star Trekből” ered), árát még idén nyilvánosságra hozzák. Egyes
vállalkozások olyan  orvosi  eszközt  fejlesztenek majd  ki,  amely  kompatibilis  telefonjával,  alkalmas
retinaszkennelésre, vérmintát vesz és elemzi a kifújt levegőt. Mindezek után az eszköz 54 biomarker
segítségével szinte minden betegséget diagnosztizál. Néhány éven belül így mindenki számára szinte
ingyen  elérhetővé  válhatnak  a  legkorszerűbb  egészségügyi  vizsgálatok.  Intsünk  búcsút  az
egészségügyi intézmények zsúfoltságának!

3D nyomtatás:
A  legolcsóbb  3D  nyomtató  ára 10  év  alatt  18.000  dollárról  ~400  dollárra  zuhant,  a  nyomtatás
sebessége  ugyanakkor  százsorosára  nőtt.  A  neves  cipőgyártó  cégek  már  háromdimenziós
technológiával  készítenek  cipőket.  Bizonyos  repülőgép-alkatrészeket  már  most  3D  nyomtatással
állítanak  elő.  Már  az  űrállomásokat  is  felszerelték  3D nyomtatókkal,  ami  szükségtelenné  teszi  a
nagymennyiségű cserealkatrész tárolását. Az idei év végére  az új okostelefonokkal lehetőség nyílik
3D szkennelésre. Az arra alkalmas eszközökkel  beszkennelhetjük lábfejünket, és kinyomtathatjuk a
számunkra tökéletes cipőt. 3D nyomtatással Kínában egy hatemeletes irodaházat építettek fel. 2027-
re minden tizedik terméket 3D nyomtatással fognak előállítani. 

Egy utolsó tanács: 
ha huszadik századi fejjel gondolkodunk, akkor a 21. században nem járhatunk sikerrel!  Aki a
jövő  technológiai  újításán  töri  a  fejét: tegye  fel  a  kérdést  magának,  szüksége  lehet-e  erre  a
termékre/szolgáltatásra a jövőben? Ha úgy érzi, igen, igyekezzen azt mielőbb megvalósítani! De ha
okostelefonnal nem kompatibilis az ötlet, felejtse el! 

A munka világa:
a jelenlegi állások 70-80 százaléka feleslegessé fog válni a következő 20 évben. Számos új munkakör
létesül majd, de az még kérdéses, hogyan fognak tudni a munkavállalók elhelyezkedni.
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Mezőgazdaság:
Egy mezőgazdasági robotnak köszönhetően a harmadik világbeli országok termelőinek már nem kell
a földeken dolgozni, elegendő a gépe(ke)t irányítani. 

Társasági kommunikáció:
A „moodies” nevű alkalmazás képes meghatározni, hogy milyen kedvünkben vagyunk. 2020-ra olyan
applikációk  lesznek  elérhetők,  amelyek  az  arckifejezésünkből  megállapítják,  hogy  hazudunk-e.
Képzeljünk el egy politikai vitát, amelyben nyomon követhető, hogy a felek mikor mondanak igazat és
mikor hazudnak! A bitcoin globális tartalék valutává válhat!

Élettartam:
Az átlagos élettartam napjainkban évente három hónappal nő. Négy évvel ezelőtt ez a szám 79 volt,
ma már 80. A népességnövekedés mértéke is fokozatosan emelkedik, így 2036-ra már évente több
mint egy évvel fog emelkedni a várható élettartam. Így tehát mind nagyon hosszú ideig élhetünk,
valószínűleg még 100 évnél is jóval tovább!

Oktatás:
Afrikában és Ázsiában már 10 dollárért (kb. 2600 Ft) kapható a legolcsóbb okostelefon. 2020-ra az
emberek  70%-ának  lesz  internet  elérésű  okostelefonja, aminek  köszönhetően  mindenki  számára
elérhetővé  válik  a  világszínvonalú  oktatás.  A  legkorszerűbb  technológiát  alkalmazó  gyárak
mintagyárként átveszik az oktató gyár funkcióját az egyetemektől és kutató intézetektől. 

2. Felkészülés az Egyesület digitális kultúraváltására
2.1. Az Egyesület digitális korszakváltása a létező és virtuális valóság integrációját jelenti  az

egyesületi  működés  teljes  életciklusában,  az  egész  tevékenységlánc  új  szintre  emelt
informatikai  és  kommunikáció technikai  eszközökkel megvalósított  szervezését  és
szabályozását jelenti, amely 
 követi az individualizált ügyféligényeket; 
 kiterjed  a  teljes  tevékenységi  folyamatláncra, az  egyesületi  tevékenység

tervezésétől,  a megrendeléseken,  a  folyamatfejlesztésen,  a  folyamat  szervezésén,
kivitelezésén keresztül, a folyamat lezárásáig, illetve az újrahasznosításig, beleértve
az átvállalt vagy áthárított szolgáltatásokat; 

 az  összes  releváns  információ  valósidejű  rendelkezésre  állása,  az  értéklánc
objektumainak hálózatba kapcsoltsága; 

 dinamikus,  optimalizált,  önszervező,  intézményeken átívelő,  kutató-fejlesztő-oktató-
továbbképző informatikai hálózatok létrehozásával; 

 óriás  mennyiségű  és  méretű  (Big  Data)  adattároló-,  adatfeldolgozó-  és
adatrendező- kapacitással, valamint ún. „adatbányászó” szolgáltatásokkal; 

Ezeknek a gondolatoknak az időben elkezdett, de még nem késő időben történő megvalósításához
van szükség az egyesület digitális korszakváltására. 

2.2. Az  Egyesület  honlapjának  korszerűsítése,  a  www.gteportal.eu domen
továbbfejlesztésével 
 A GTE kommunikációs rendszerének fejlesztése

 a jelenlegi honlap sem megjelenésében, sem tartalmában, sem technikájában nem
felel meg az Ipar 4.0 szintű elvárásoknak;

 hiányoznak a kommunikációs eszközök (körlevél, facebook, twitter stb.);
 hiányoznak  a  videokonferenciák  és  online  részvételű  konferenciák  közvetítésének

lehetőségei;
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 hiányoznak  a  tagok,  a  tagvállalatok,  ill. a  lehetséges  jövőbeli  potenciális  tagok
számára nyújtható szolgáltatások és vonzó információk;

 A GTE-honlap informatikai fejlesztése
 egyszeri beruházást igényel (300 eFt előkészítés, alap szöveges és grafikai anyag +

900 eFt a honlap kialakítására és feltöltésére + 200 eFt az indulás támogatására és
betanításra 3 hónapon keresztül).

 a  GTE  humán  erőforrással  támogatja  a  tartalom  kialakítását,  együttműködik  a
fejlesztésben, elvégzi az anyagok szelektálását, frissítését és kiegészítését, további
feltenni  kívánt  anyagokat  generál;  (a  humán  erőforrás biztosítása egyben  azt  is
jelenti, hogy a megbízott személy tárgyalási meghatalmazást kap, az eseti bizottság
megerősítésre  kerül  és/vagy  szerkesztő  bizottság  felállítása  történik  meg,  kijelölt
személy kerül megbízásra a technikai működtetés elvégzésére; továbbá az érintettek
–  pl.  szakosztályok  –  társadalmi  szintű  aktivizálása  is  megtörténik  az  anyagok
frissítésére, stb.).

 a GTE a továbbiakban meghatározza a honlap-tartalmat (szerkeszti a honlapot és a
további információs anyagokat) és biztosít egy személyt a technikai lebonyolításhoz.
A  GTE  külső  szakértői  megbízás  igénybe  vételével  végrehajtja  a  tervezett
honlapfejlesztési beruházást, amely az informális ajánlat szerint: összesen 1400 eFt 

2.3. Az egyesületi számítógépes informatikai hálózat továbbfejlesztése 
2.3.1. A GTE-ügyvezető szervezete által ellátott szolgáltatások információ- technikai

továbbfejlesztése
 A GTE a meglévő informatikai rendszerének (szerver és munkaállomások) elemeire

alapozva egy többgépes ún. titkársági hálózat továbbfejlesztését határozta el;
 Az  egyesületi  szerver a  túlmelegedéstől  védett,  légkondicionált,  ún.

szerverszobában  kerül  elhelyezésre,  napi  24  órás  üzemben,  szünetmentes
tápegység  közbeiktatásával,  a  nyilvános  kommunikációs  hálózatokhoz  való
csatlakozáshoz szükséges biztonságtechnikai védelemmel ellátva; 

 Az egyesület elkülönített pénzügyi-számviteli szolgáltatásait végző munkahely
a  könyvelő-szoftver  adatbeviteli  termináljaként,  dedikált  hozzáféréssel,
távkapcsolatban áll a pénzügyi-számviteli szolgáltatást végző céggel, az online banki
kapcsolatot biztosító ügyfélkapuval és a NAV ügyfélszolgálatával; 

 Pénzügyi-számviteli  ügyintézői  munkahely,  (penzugy@gteportal.eu)
munkaállomás és pc-munkahely,  a számlázás feladatainak ellátására,  a pénzügyi-
számviteli szolgáltatások adatbeviteli és adatnyilvántartási feladatainak elvégzésére;
a rendezvényszervezés pénzügyi-számviteli feladatainak végrehajtásához, a honlap-
szerkesztés  adminisztratív  feladataihoz;  az  online  banki  kapcsolatot  biztosító
ügyfélkapu, a NAV ügyfélkapu, és az EPER adatbázis elérésére;

 Pénzügyi-számviteli  vezetői  munkahely,  (penzugy.vezeto@gteportal.eu)
munkaállomás és pc-munkahely, a pénzügyi-számviteli  szolgáltatások irányításához
és annak végrehajtásához,  a statisztikai  adatszolgáltatási  feladatok generálásának
ellátására; az online banki kapcsolatot biztosító ügyfélkapu és a NAV ügyfélkapujának
elérésére;  az  egyéni-  és  jogi  tagok  tagdíjbefizetéseinek,  a  közhasznú
támogatásoknak az ügyintézésére; 

 Titkársági  ügyintézői  munkahely,  (mail@gteportal.eu) kommunikációs
munkaállomás  és  pc-munkahely,  az  egyesületi  hivatalos  ügyintézés  és  levelezés
portáljaként;  hozzáférési  jogosultság  a  honlap-szerkesztési  feladatokhoz;  az
egyesületi  számítógépes  hálózatban  a  szerveren  tárolt,  különféle  mappákba
rendezett  dokumentumok  adatbázisának  és  adatfilejainak  létrehozási  és  elérési
jogosultságával, különös tekintettel a tagnyilvántartás, az oktatás, a szaklapkiadás, a
rendezvény szervezések során létrehozott dokumentumok, a GAA ügyeinek intézése;
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 GTE-ügyvezető igazgatói munkahely, (ugyvezetes@gteportal.eu)  pc-munkahely
és, munkaállomás, a hálózatban a szerveren tárolt,  különféle mappákba rendezett
dokumentumok adatbázisának és adatfilejainak létrehozási és elérési  (Write/Read)
jogosultságával;  a  honlap  szerkesztésben  adminisztrátori  feladatok  ellátásának
lehetőségével;

 GTE-tagnyilvántartási  munkahely, (tagnyilvantartas@gteportal.eu)  és  pc-
munkaállomás a GTE regisztrált tagságának szelektív nyilvántartására, a tagdíjfizetés
nyomonkövetésére,  a  jogi  tagvállalatok  szerződéseinek  és  tagdíjfizetésének
ügyintézésére; 

 GTE-archiv irodai munkahely, amely az egyesületnek 
 a törvények szerint elvárt dokumentumok archíválása: bírósági-, ügyészségi-,

hatósági  nyilvántartási  kötelezettségek  szerinti  dokumentumok  előállítására  és
rendezett, archívált tárolására, az alapszabály, a tagnyilvántartás, a közgyűlések,
a  határozatok  tára,  a  hiteles  jelenléti  ívek,  a  pályázatok,  az  oktatás,  a
szaklapkiadás,  a  rendezvény  szervezések,  a  megbízásos  tevékenységek,  a
szakértői  munkák  során  létrehozott  dokumentumok,  egyesületi  ügyrendek,
egyesületi szabályzatok, a Gépipari Alkotók Alapítvány ügyei; 

 a gazdálkodási-pénzügyi-számviteli  tevékenység bizonylatai  és elkészített
dokumentumainak  archíválása:  bejövő  számlák  másolatai,  kimenő  számlák
másolatai, létrehozott főkönyvi kivonatok, évenkénti mérlegbeszámoló, évenkénti
költségvetések,  közhasznúsági  jelentések,  munkaszámonkénti  kalkulációk  és
végelszámolások,  ajánlatok-kérése,  ajánlatok-értékelése,  visszaigazolások,
megrendelések, szerződések, megbízások, átvételi- és teljesítésigazolások; 

 digitális archíválás technikai háttere: szkennelés, digitális adatfile létrehozása
és  azokat  memóriájában  digitálisan  eltároló,  továbbá  kívánságra  kinyomtató,
fénymásoló géppel;

 hálózati  nyomtatók,  többfunkciójú  szkennelési  és  nyomtatási  feladatokra,  fekete-
fehér és színes nyomtatásokra

 hálózati irodai fénymásoló, sorozatnyomtatási és kiadvány készítési feladatokra;
 hordozható, lap-top alapú munkaállomások, (5 db.) távolsági terminálként dedikált

munkahelyekként, internet és wifi elérhetőséggel; 
 projektoros vetítő munkahelyek: oktatótermi  hordozható  (2 db.)  és előadótermi

rögzítetten beépített (1 db.), hálózati eléréssel rendelkező, saját lap-top vezérlésű, 

2.3.2. A  GTE-oktatási  célú,  digitális  mérnöki  szolgáltatásainak  informatikai
fejlesztése:

 a GTE a továbbiakban a digitalizált  mérnöki  képességek  oktatásának fejlesztése
céljából,  egy szerverből és öt munkaállomásból álló  számítógépes mérnökirodát
tervez kialakítani; 

 A számítógépes  mérnökiroda feladata a gépészeti tervezés és modellezés (CAD)
különböző  (CAE)  moduljainak  bemutatása  és  begyakorlása,  valamint  a
számítógéppel  segített  gyártás  (CAM)  legalább  háromdimenziós  nyomtatással
létrehozható megvalósítása, hálózati hozzáférésű munkahelyeken;

A  véges  elemes  vizsgálatokra  alkalmazható  szoftverek  között  léteznek
olyanok,  amelyek  ingyenesen elérhetőek,  de  legtöbbjük  license-hez kötött.
Professzionális kereskedelmi VEM szoftverek: 

ABAQUS, ADINA, ALGOR, ANSYS, COMSOL, COSMOS, MARC, 
NASTRAN, LS-DYNA, FEAP.

A feladat szempontjából azok a szoftverek részesülnek előnyben, amelyek
díjmentesen elérhetőek:

CalculiX; DUNE; Elmer; Z88.
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Sok olyan CAD program is létezik, amely beépített véges elemes modullal 
rendelkezik:

CATIA V5; Autodesk Inventor Professional; Solidworks; Pro/Engineer.
 Ezen belül képesnek kell lenni:

1. Gyártás  vizualizációjára,  MES  –  Manufacturing  Execution System
tekintetében:  legalább  1  db,  legalább  egy  gyártóeszközzel  integrált,
adatgyűjtést végző, egy műszaki leírásában definiált MES funkciójú informatikai
rendszer. 

2. Ellátási lánc vizualizációja tekintetében: egy műszaki leírásban definiált ERP,
SCM  vagy  Advanced planning  funkciójú  informatikai  rendszer,  amelyben
megjeleníthetőek  a  gyártóegységen  belüli  alapanyag  és  készáru  készletek
adatai. 

3. Ellátási lánc kollaborációjának bemutatására (termelési tervek, készletadatok
megosztása  révén,  lehetőség  szerint  szabványos  elektronikus  adatcserével
VMI, CRP, EDI) tekintetében: egy műszaki leírásban definiált, VMI vagy CRP
működést, vagy EDI adatcserét támogató informatikai megoldás. 

4. Ellátási lánc-, készlet- és termeléstervezés (MRP) optimalizálás tekintetében:
egy, a műszaki leírásban definiált ERP, SCM vagy Advanced planning funkciójú
informatikai  rendszer,  amely  lehetővé  teszi  az  ellátási  lánc-,  készlet-  és
termeléstervezés optimalizálását. 

5. Prediktív  karbantartás tekintetében:  1  db  gyártóeszköz  vagy  gyártást
kiszolgáló  eszköz,  amelynek  karbantartását  egy  műszaki  leírásban  definiált
prediktív karbantartással tervezi meg és látja el. 

6. Big  Data  megoldások tekintetében:  nagy  mennyiségű  adat  gyűjtésére  és
kiértékelésére alkalmas statisztikai szoftver. 

7. Intelligens energiafelhasználás tekintetében: legalább 1 szoftver,  amelynek
funkciója fogyasztási csúcsok kisimítása, vagy a gyártóeszközök vagy gyártást
kiszolgáló  eszközök  készenléti  állapotba  állítása,  vagy  a  hulladékhő
hasznosítása. 

8. Robotokkal támogatott gyártás, kollaboratív robotok tekintetében: legalább 1
db, gyártó egységen (gép, gépsor) alkalmazott, komplex anyagmozgatási vagy
technológiai  (pl.  festés,  hegesztés,  szerelés)  feladatok  végrehajtását  végző,
hagyományos vagy kollaboratív robot. 

9. Korszerű  raktár-  és  gyártáslogisztikai megoldások tekintetében:  1  db
rendszer az alábbiak közül: 
• hangutasításra történő árukiszedési rendszer (voice picking), vagy 
• fényvezérléses áruösszeszedési rendszer (light picking), vagy 
• automatikus komissiózó rendszer, vagy 
• automatikus doboz/karton kiszedő rendszer, vagy 
• automatikus doboz/karton szortírozó rendszer, vagy 
• automata karusszel vagy görgőrendszer, vagy 
• automata irányítású szállítójármű (AGV) vagy targonca, vagy 
• automatizált raktárrendszer, vagy 
• automatizált raktári felrakodógép, vagy 
• kiterjesztett valóság alkalmazása a raktári műveletekben. 
• ⁞

10. Kis sorozatú- és egyedi gyártást támogató megoldások tekintetében: 1 db.
kis  sorozatú,  vagy  egyedi  termék  gyártására  alkalmas,  a  gyártásindítást  és
gyártásvezérlést végző számítógépes rendszer. 

11. Internet  of  Things, gép-gép  kommunikáció,  vagy  autonóm  robotok
tekintetében: 
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• olyan rendszer bemutatása, amely képes a gyártó egység (gép, gépsor)
internet-  vagy belső hálózat  alapú  vezérléssel  történő üzemeltetésére,
vagy 

• a  termelés  vagy  logisztikai  műveletek  során  használt  autonóm  robot,
vagy 

• gép-gép  (M2M)  kommunikációt  alkalmazó  eszköz  vagy  eszközök
bemutatására; 

• ⁞
12. Kiterjesztett  valóság  alkalmazása  karbantartásban,  távoli

segítségnyújtásban tekintetében:  gyártó  egység  (gép,  gépsor)
karbantartásában vagy távoli műszaki segítségnyújtásban használt, kiterjesztett
valóságot  alkalmazó  rendszer,  és  ahhoz  tartozó  kiterjesztett  valóságot
megjelenítő eszköz (pl. okosszemüveg). 

13. Additív  gyártástechnológiák,  3D  nyomtatás tekintetében:  1  db  3D
nyomtatáshoz szükséges (STL)  modell  előállításához,  amelynek  alkalmazási
területe az alábbiak valamelyike: 
• termék vagy prototípus előállítása, vagy 
• öntészeti minta előállítása, vagy 
• gyártóeszközök  esetében  ülékek, támaszok,  sablonok,  gépbeállító

mintadarabok előállítása, vagy 
• tartalék-alkatrészek előállítása. 
• ⁞

14. Gyors  prototípus  modellezés  és  előállítás,  amely  lehetővé  teszi  a  vevők
bevonását  a  prototipizálásba, egyidejű  tervezésbe:  1  db.,  gyors  prototípus
előállításhoz  használható  tervező,  modellező  informatikai  rendszer (pl.  CAD,
CAD/CAM),  és  a  modellek  gyors,  automatizált  előállítását  lehetővé  tevő,
legalább 1 db 3D nyomtató vagy CNC megmunkáló gép. 

A gyártás végrehajtásának, valamint az ellátási lánc fizikai megvalósításának vizualizálása,
jelen fejlesztési  koncepció  alapján  elképzelhető  egyébként,  egy  informatikai  rendszerében
összekötött  távműködtetésű  terminálként,  máshol  üzemben  lévő  MES  eszközön  (pl.:
mintagyárban) történő bemutatás céljából. 

2.4. Egyesületi ügyek intézésének digitalizálása
2.4.1. Tagfelvétel, regisztráció, tagdíjfizetés digitalizálása
Feltételezve  a  tag  internetes  elérhetőségét,  bankkártyájának  vagy  bankszámlaszámának
felhasználásával, számítógépen, laptopon, okos telefonon keresztüli kommunikációval, a be-
és kifizetési tranzakciók, átutalások lebonyolíthatók;
2.4.2. Rendezvények meghirdetése digitálisan
Az egyesületi  rendezvényekről  első körben a híradást  a honlapon tesszük közzé,  majd a
regisztrált  e-mail  címeken  személyesen  értesítjük  a  célcsoport  megjelölt  tagjait  a
tudnivalókról;
2.4.3. Szervezőbizottsági értekezletek digitalizálása
A szervező bizottságok tagjaihoz az értekezletek időpontjainak előre jelzését, a meghívót az
előzetes  napirendekkel  és  az  előterjesztések  anyagait  e-mail  formájában  juttatjuk  el;  az
ülésekről készült jegyzőkönyveket is elektronikus levelezés útján terjesztjük;
2.4.4. Előadói jelentkezések fogadása rendezvényekre, azok visszaigazolása digitális
eszközökkel ˙(A meghirdetett előadói jelentkezéseket elektronikusan dokumentáljuk, és azok
visszaigazolását is ezen az úton végezzük.)
2.4.5. Szponzorálás, támogatások ügyintézése digitálisan
2.4.6. Cikkek,  előadások  nyomdakész  anyagainak  megküldése,  befogadása,

lektorálása digitális eszközökkel
2.4.7. Rendezvények finomprogramozása, időterv forgatókönyv készítése digitálisan
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2.4.8. Részvételi jelentkezések dokumentálása rendezvényekre digitálisan
2.4.9. Részvételi díjak átutalása, beérkezésük visszaigazolása digitális eszközökkel
2.4.10. Rendezvényhez  csatlakozó  programok  szervezése,  ajándékok  ügyintézése

digitális eszközök segítségével
2.4.11. Video-konferenciák, on-line információk, részvételi szervezése és lebonyolítása
2.4.12. Kiadványok szerkesztése, elosztása, ügyintézése digitális eszközökkel
2.4.13. A rendezvényeken belüli baráti találkozók szervezésének digitalizált útja
2.4.14. Rendezvényregisztráció digitálisan
2.4.15. Kísérők programjának szervezése és lebonyolítása digitalizált eszközökkel
2.4.16. Információs iroda digitális szolgáltatásai 
2.4.17. Szállásügyintézések,  és  logisztikai  szolgáltatások  (pl.:  repülőtéri  transzfer,

résztvevők szállítása, stb.) digitalizálása
2.4.18. Rendezvények utókalkulációi, pénzügyi elszámolásuk digitalizált eszközökkel

3. Az Egyesület feladatai az Ipar 4.0 digitalizálási projekt kapcsán

A Gépipari Tudományos Egyesület szakmai szervezeti egységeinek felvállalható projektszintű
feladatai: - a szemléletformálás, 

 - a demonstrációs tevékenység, 
 - a  mintagyárakban  elérhető  „Ipar  4.0”  üzleti  megoldások,  és  technológiák

rendszerszintű megoldásainak és működés közbeni megvalósítási példáinak, mint a
„best practice” gyakorlat jövőbeli bemutatására való felkészülés. 

(Természetesen ezeket a tevékenységeket a GINOP pályázatok lefutását követően, azok tanulságait
feldolgozva  kell  képesnek  lennünk,  hogy  a  jövőbeli  demonstrációs  és  képzési  tevékenységeket
felvállalhassuk).

Annak érdekében, hogy mindannyian egységesen lássuk, mire kellene az Egyesületnek képesnek
lennie,  és  kompetenciáit  tekintve,  szakmai  szervezeteink  tagságának  milyen  ismerettartalmú
tudásbázissal kellene rendelkeznie, azt kívánnánk bizonyítani, hogy felkészültek vagyunk az Ipar 4.0
szintű  digitalizációs ismeretek fogalomköreiből,  és rendszerszinten tájékozottak vagyunk  az egyes
Ipar 4.0 megoldások elvárásaival kapcsolatban:

Szemléletformálás  tekintetében  a  GTE  által  működtetett  honlap átlinkelési  lehetőséget kell
biztosítson, más honlapokra, (pl.: az IFKA által üzemeltetetett Ipar 4.0 témájú honlap, az MTA-SZTAKI
honlapja,  és más preferált  tudásbázisok honlapjaira),  az Ipar  4.0– val  kapcsolatos rendezvények,
különböző  média  események  ajánlásával,  amelyek  segítségével  irányíthatjuk  a  kkv-k  (valamint  a
tágabb nyilvánosság pl. pályakezdők) figyelmét az Ipar 4.0 megoldások felé, és alakíthatjuk az iparral
kapcsolatos szemléletüket. A GTE az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform tagjaként, részt kíván
venni  az  Ipar  4.0  Projektben  regisztrált  kkv-k  számára  nyújtandó  szolgáltatásokban,  amelyek
tervezetten  2017 végén  indulnak.  A  Projekt  része  a  Modern  Gyárak  Éjszakája,  melyben  fejlett
gyártástechnológiával  rendelkező gyárak vesznek részt.  Útjára  indul  egy Ipar  4.0  Országjárás  is,
amely az országot járva népszerűsíti, tudatosítja az Ipar 4.0 megoldások előnyeit. 

Demonstrációs  tevékenység során  a kkv-k  Ipar  4.0  demonstrációkon  vesznek részt  az  Ipar  4.0
Mintagyárakban, Ipar 4.0 Technológiai Központban, valamint az Ipar 4.0 Országjárás bemutatóin. A
Mintagyárakban Ipar 4.0 rendszerszintű megoldások és az Ipar 4.0 szerinti működés demonstrálása
történik  valódi  termelési  környezetben.  A  Technológiai  Központban  Ipar  4.0  műszaki-technológiai
megoldások  részletes  bemutatása  történik.  Az  Ipar  4.0  Országjárás  a  Technológiai  Központhoz
hasonló feladatot lát el, a mobil demonstrációs helyszín adta lehetőségek határai között.
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Mintagyárakban Ipar  4.0  üzleti  megoldások,  üzleti  modellek  és  technológiák  valós  működési
környezetben  történő  bemutatása  történik.  Ennek  célja,  hogy  a  kkv-k  megismerjék,  hogy  a
Mintagyárak milyen Ipar 4.0 megoldásokat használnak, azok hogyan támogatják üzleti folyamataikat
és  milyen  előnyöket  realizáltak.  Az  Ipar  4.0  üzleti  megoldások,  technológiák -  a  termelési
folyamatokon túlmenően -  kiterjedhetnek a  logisztikai,  raktározási,  karbantartási,  termékfejlesztési,
minőségirányítási  és  az  ellátási  lánc  egyéb  folyamataira  is  (pl.  rendelés-feldolgozás,  értékesítési
előrejelzés,  beszerzés).  Lényegi  elem,  hogy  a  Mintagyárak  kkv-k  számára  is  elérhető  és
implementálható  megoldásokat  mutassanak  be.  A  demonstrációkra  a  kkv-k  online  foglalási
rendszeren keresztül jelentkeznek be, melyet az IFKA, mint megrendelő üzemeltet. A Mintagyárak
gyárlátogatási,  demonstrációs  időpontjai  Megrendelővel  egyeztetve  kerülnek  meghatározásra,
figyelembe  véve  az  adott  Mintagyár  sajátságait  (pl.  min/max látogatólétszám,  gyakoriság,
szezonalitás,  leállások,  biztonsági  szempontok).  A  demonstrációkon  a  Mintagyárak  lehetőségeit
figyelembe véve alkalmanként 8-15 kkv munkatárs vesz részt, a demonstrációk hossza kb. 3 óra. A
Mintagyárak  2x1  napos  termelésmenedzsment  workshopok-at  tartanak  saját  telephelyükön  a
Projektben  résztvevő  kkv  munkatársak  számára.  A  workshop  célja,  hogy  a  kkv  tulajdonosok  és
vezetők felismerjék, az Ipar 4.0 beruházások versenyképesség-növelési hatása a technológiák és a
termelési módszertanok együttes fejlesztésével lehet csak hatékony. A termelésmenedzsment modul
a fejlett termelési, munkaszervezési és vezetési módszertanokkal és ezek eszközrendszereivel (pl.
Lean, Continuous Improvement, Six Sigma, TPM, Kaizen, 5S) ismerteti meg a kkv-k tulajdonosait és
termelési  vezetőit.  A  workshop-ok  tematikáját  és  tartalmát  a  Mintagyár  Termelésmenedzsment
Szakértők  inputjai  alapján,  Megrendelő  velük  együttműködésben  dolgozza  ki.  A
termelésmenedzsment  elveket  a  Mintagyárban  a  szakértők  tantermi  workshop  és üzembejárás
keretében  prezentálják,  bemutatva  a  termelésmenedzsment  elmélet  gyakorlati  alkalmazását.  A
GINOP  3.3.3.  program  keretében  megvalósítandó  termelésmenedzsment  fejlesztési  megoldások
alapján,  azokat reprodukálva fel  kell  készülni  a „jó gyakorlat”  (best  practice)  példáinak szervezett
továbbadására.

Ehhez a  munkához kérem mindenki  jóakaratú  hozzájárulását,  akár  azzal,  hogy átolvasva a
tervezetet, azt észrevételezi, kiegészíti, új gondolatokat indít el, vagy azt javasolja, hogy vessük
el  az  egészet.  De  kérlek  Benneteket,  reagáljatok  a  kezdeményezésre!  Mindenesetre  a
megvalósításhoz  finanszírozási  hátteret  kell  keresnünk,  és  természetesen  az  egészből
kiragadott  részfeladatok  megoldására  is  tudnunk  kell  koncentrálni.  Kérek  mindenkit,
keressünk együtt pályázati hátteret a rendszerszinten felsorolt projekttervezet, mint egyesületi
digitalizációs stratégia továbbgondolásához. 

Köszönettel: Dr. Igaz Jenő
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F Ü G G E L É K – 01.

A 2-napos Termelésmenedzsment workshopok általános felépítése: 
1. nap
(1) Regisztráció  (foglalási  rendszerben  regisztrált  kkv-k  képviselőinek  fogadása,  résztvevők

dokumentálása, esetleges személycserék, elírások rögzítése) 
(2) Munkavédelmi oktatás, nyilatkozat 
(3) Termelésmenedzsment  rendszerek  és  történetük  áttekintése  (TPS,  Lean,  Continuous

Improvement kialakulása) 
(4) Ipar 4.0 és a termelésmenedzsment rendszerek kapcsolata 
(5) Termelésmenedzsment rendszerek főbb elemei 

 (a) húzóelv (JIT, kanban) 
 (b) folyamatos áramlás (flow) 
 (c) folyamatos fejlesztés (kaizen) 
 (d) 0 hiba, jidoka 
 (e) gépek megbízható működése (TPM) 
 (f) 5S 

(6) Milyen termelésmenedzsment, lean megoldások vannak a Mintagyárban? Mit látunk? 
(7) Üzembejárás.  Két  lean  elem  megtekintése  (pl.  5S,  kaizen)  valós  működési  környezetben,

helyszíni konzultáció 
(8) Az üzemben látottak megvitatása 
(9) 5S módszer lépései, bevezetése, példák 
(10) Kaizen jellemzői, elemei, esettanulmány 
(11) A mintagyár értékáram bemutatása 
(12) Húzóelv megvalósítás módjai, eszközei (kanban, JIT) 
(13) Folyamatos anyagáram, flow elve 
(14) Mi támogatja a húzóelv és flow megvalósítását a Mintagyárban? Mit látunk? 
(15) Üzembejárás.  Flow,  húzóelv  (pl.  kanban kártyák)  megvalósításának megtekintése működési

környezetben, helyszíni konzultáció 
(16) Az üzemben látottak megvitatása 
(17) Flow és húzóelv bevezetésére vonatkozó példák, esettanulmányok 

2. nap
(1) 0-hiba koncepció, jidoka (hibamegelőzés, -feltárás, -jelzés, -megszüntetés - FMEA) 
(2) Minőségmenedzsment és 0-hiba koncepció a Mintagyárban. Mit látunk? 
(3) Üzembejárás.  Minőségmenedzsment,  -mérés,  hibamegelőzés  és  -jelzés  megtekintése

működési környezetben 
(4) Az üzemben látottak megvitatása 
(5) További példák, esettanulmányok 
(6) Gépek megbízható működése (TPM) 

 (a) teljeskörű hatékony karbantartás 
 (b) gépek kihasználtságának mérése, OEE fogalma 
 (c) gyors átállások menedzselése 
 (d) karbantartási gyakorlatok (megelőző, prediktív, autonóm) 

(7) Mi támogatja gépek megbízható működését a Mintagyárban? Mit látunk? 
(8) Üzembejárás: Gépstátuszok megjelenítésére, gépkihasználtság mérésére példák. Karbantartási

elvek gyakorlati alkalmazására példák. Szerszámcserék gyorsítására módszerek. 
(9) Az üzemben látottak megvitatása 
(10) Gépek  teljesítményének,  kihasználtságának,  rendelkezésre  állásának  javítására  vonatkozó

példák, esettanulmányok 
(11) Kérdések, válaszok, zárás, értékelő lapok kitöltése 
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F Ü G G E L É K – 02.

IPAR 4.0 ÜZLETI MEGOLDÁSOK, ÜZLETI MODELLEK ÉS TECHNOLÓGIÁK

Az Ipar 4.0 –ra jellemző rövid, áttekintő megoldás, a szakirodalom szemleszerű áttekintése alapján és
az ismert hazai iparági tapasztalatok felhasználásával készült.
(lásd:
[1] Közbeszerzési dokumentumok - „Ipar 4.0 mintagyár demonstrációs és fejlesztési szolgáltatás

beszerzése 6 részben a GINOP-1.1.3-16- 2017-00001 sz. projekt keretében” 38 old.)
[2] The  Boston  Consulting  Group:  Man  and  Machine  in  Industry  4.0.  How  Will  Technology

Transform the Industrial Workforce Through 2025? September 28, 2015 
[3] The  Boston  Consulting  Group:  Industry  4.0:  The  Future  of  Productivity  and  Growth  in

Manufacturing Industries. April 09, 2015 
[4] McKinsey: Industry 4.0 after the initial hype. Where manufacturers are finding value and how

they can best capture it. 2016 
[5] McKinsey: .Manufacturing’s Next Act, June 2015 
[6] Roland Berger: INDUSTRY 4.0 The new industrial revolution. How Europe will succeed, March,

2014 ). 

Fogalom magyarázatok:
MES 
MES – Manufacturing Execution System: A termelés folyamatát valós időben végrehajtó és követő
számítógépes  rendszer,  amely  az  anyagáram  folyamatát  irányítja  és  felügyeli.  Segítségével  a
termelésvezető minden pillanatban nyomon követheti a gyártórészlegben folyó munkát, jelzéseket kap
a gyártástervtől  való  eltérésről,  és ezek  alapján  javíthatja  a  gyártás  termelékenységét.  A MES a
termelés valós idejű adatait a termelési cellákban működő gépek vezérlőjeleiből, telepített szenzor-
rendszerekből,  vagy  más  akár  a  dolgozók  által  működtetett  jelzőrendszerekből  kapja.  A  MES
funkciókészlete  többek  között  a  gyártás  következő  fontos  területeit  foglalhatja  magában:  gyártási
adatok  tárolása  és  megjelenítése,  erőforrások  (gépek,  emberek,  anyagok)  operatív  tervezése,
munkamegrendelések  kiosztása,  termelés  követése  és  analízise,  leállások  és  meghibásodások
rögzítése  és  analízise,  termelési  hatékonyság valamint  a  minőség felügyelete,  anyagfelhasználás
követése, stb. 
RFID
Az  RFID  (Radio  Frequency  IDentification) automatikus  azonosításhoz  és  adatközléshez használt
technológia, melynek lényege adatok tárolása és továbbítása RFID címkék és író/olvasó eszközök
segítségével. 
PLC
Programozható  logikai  vezérlő  (PLC:  Programmable  Logic  Controller) az  ipari
szabályozástechnikában, a villamos, vagy villamosan működtetett folyamatok irányításában használt
berendezés, mely speciális leíró nyelv segítségével biztosítja a berendezés több lépcsőn keresztüli
működését és paramétereinek beállítását. 
EDI
Electronic  Data  Interchange  (EDI).  Elektronikus  adatcsere  szabvány -  szigorúan  strukturált
üzeneteknek  számítógépek  közötti,  emberi  közreműködés  nélkül  megvalósított  cseréje.  Az  EDI
üzenetek elektronikus cseréjét jelenti  két fél között,  és bármelyik fél lehet az üzenet küldője vagy
fogadója. 
VMI 
Vendor  Managed  Inventory  (VMI), azaz  a  beszállító  által  kezelt  készlet.  VMI  szerinti
együttműködésben a gyártó, beszállító cég menedzseli a vevője készleteit. A vevő ennek érdekében
online  hozzáférést  biztosít  a  beszállító  számára  a  készletadataihoz,  vagy  azokat  megállapodott
gyakorisággal megküldi a beszállító számára. Az előre megállapított készletpolitikai elvek alapján (pl.
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minimum és maximum készletszint) a beszállító hozza meg a készletek utántöltéséről szóló döntést
és szállítja be az alapanyagot a vevő raktárába. 
CRP
Continuous  Replenishment  (CRP) azaz  folyamatos  feltöltés  a  VMI-hez  hasonló  elvek  és
automatizmusok  alapján  azt  a  folyamatot  jelenti,  amikor  a  meghatározott  készletszintet  a  napi
értékesítési adatok alapján a készletek folyamatos utántöltésével a beszállító biztosítja. 

Ipar 4.0 megoldásokon az alábbiakat értjük:

Adatgyűjtés (vizualizáció)
a. Gyártás vizualizáció, MES – Manufacturing Execution System: 

A termelés  folyamatát  valós  időben  végrehajtó  és  követő  számítógépes  rendszer,  amely  az
anyagáram folyamatát irányítja és felügyeli.  Segítségével a termelésvezető minden pillanatban
nyomon követheti a gyártórészlegben folyó munkát, jelzéseket kap a gyártástervtől való eltérésről,
és ezek alapján javíthatja a gyártás termelékenységét. A MES a termelés valós idejű adatait a
termelési cellákban működő gépek vezérlőjeleiből,  telepített  szenzor- rendszerekből,  vagy más
akár a dolgozók által működtetett jelzőrendszerekből kapja. A MES funkciókészlete többek között
a  gyártás  következő  fontos  területeit  foglalhatja  magában:  gyártási  adatok  tárolása  és
megjelenítése, erőforrások (gépek, emberek, anyagok) operatív tervezése, munkamegrendelések
kiosztása, termelés követése és analízise, leállások és meghibásodások rögzítése és analízise,
termelési hatékonyság, valamint a minőség felügyelete, anyagfelhasználás követése stb. 

b. Ellátási lánc vizualizáció: 
A gyáron belül és az ellátási lánc szereplőinél az aktuális és várható készletek mennyiségének,
valamint  a  készletek  helyének,  státuszának  optimális  esetben  valós  idejű  megjelenítése.  A
készletadatok, készletmozgások követése (pl. egy vagy kétdimenziós vonalkód technikával, RFID
alkalmazással),  a  megjelenítés  az  ERP,  SCM,  Advanced  planning  rendszereken  keresztül
történik. 

Optimalizáció 
a. Ellátási lánc kollaboráció: 

Az ellátási  lánc szereplőinek együttműködése az információk,  termelési  tervek,  készletadatok,
előrejelzések megosztása révén, lehetőség szerint szabványos elektronikus adatcserével, illetve
VMI, CRP szerinti együttműködéssel. Electronic Data Interchange (EDI). Elektronikus adatcsere
szabvány - szigorúan strukturált üzeneteknek számítógépek közötti, emberi közreműködés nélkül
megvalósított cseréje. Az EDI üzenetek elektronikus cseréjét jelenti két fél között, és bármelyik fél
lehet az üzenet küldője vagy fogadója. Vendor Managed Inventory (VMI), azaz a beszállító által
kezelt  készlet.  VMI szerinti  együttműködésben  a  gyártó,  beszállító  cég  menedzseli  a  vevője
készleteit.  A  vevő  ennek  érdekében  on-line  hozzáférést  biztosít  a  beszállító  számára  a
készletadataihoz, vagy azokat megállapodott gyakorisággal megküldi a beszállító számára. Az
előre  megállapított  készletpolitikai  elvek  alapján  (pl.  minimum  és  maximum  készletszint)  a
beszállító hozza meg a készletek utántöltéséről szóló döntést és szállítja be az alapanyagot a
vevő raktárába. 

Continuous  Replenishment (CRP)  azaz  folyamatos  feltöltés  a  VMI-hez hasonló  elvek  és
automatizmusok alapján azt  a folyamatot jelenti,  amikor a meghatározott  készletszintet  a napi
értékesítési adatok alapján a készletek folyamatos utántöltésével a beszállító biztosítja.

b. Ellátási lánc-, készlet- és termeléstervezés optimalizálás: 
a  piaci  igények  kielégítéséhez  szükséges  optimális  készlet-,  beszerzési  és  termelési  tervek
készítése  ERP,  SCM,  Advanced  Planning rendszerek  segítségével,  melyek  véges  kapacitás
tervezéssel, optimalizáló  motorokkal,  „mi  lenne,  ha”  szimulációs  funkcióval  rendelkeznek.
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Segítségükkel  elemezhetők  és  optimalizálhatók  a  termelési  trade-offok (pl.  termelési
sorozatnagyság vs. készlet, beszállítási gyakoriság/sorozatnagyság vs. készlet). 

c. Prediktív karbantartás: 
a termelő gépek állapota folyamatosan, vagy rendszeresen figyelve van vagy a gép valamelyik
fizikai jellemzőjének (pl. hőmérséklet, rezgés, energiafogyasztás) vagy a gép által megmunkált
félkész termék fizikai jellemzőjének szenzoros mérésével. A mérési adatok feldolgozásával előre
jelezhető a gép karbantartásának szükségessége – ahelyett, hogy bizonyos futási időhöz kötnénk
a karbantartást, amikor az a gép fizikai állapota alapján nem indokolt 

d. Big Data megoldások: 
nagy  mennyiségű  adat  feldolgozása,  elemzése,  következtetések  levonása,  visszacsatolás  a
gyártás és minőségbiztosítás területén. A gépek és a termékek állapotáról, fizikai jellemzőiről, a
környezetről, a munkát végző munkatársakról gyűjtött nagymennyiségű adat között olyan rejtett
kapcsolatok,  korrelációk  lehetnek,  amelyet  hatékonyan  csak  Big  Data  adatok  statisztikai
elemzésével  lehet  feltárni.  Az  elemzés  segíthet  a  termék  minőségi  problémák  okainak
meghatározásában, hirtelen meghibásodások előzményeinek feltárásában, lehetséges problémák
előrejelzésében.  A  Big  Data  megoldások  a  nagymennyiségű  adatokat  a  szenzorok,  vezérlés
adatok, mérési adatokból nyerik és azokat fejlett algoritmusokat tartalmazó nagy teljesítményű
számítógépekkel értékelik ki. 

e. Intelligens energiafelhasználás: 
korszerű energia  monitoring és vezérlő rendszerek révén a fogyasztási  csúcsok kisimítása,  a
gépek készenléti állapotba állítása, hulladékhő hasznosítása. 

Automatizáció 
a) Robotokkal támogatott gyártás, kollaboratív robotok: 

Az ipari robotok programozható, elektromechanikus szerkezetek, melyek több tengelyű mozgásra
képesek és helyzetfelismerő képességgel rendelkeznek. Ennek révén komplex anyagmozgatási
és technológia (pl. festés, hegesztés, szerelés) feladatok végzésére alkalmasak. A  kollaboratív
robotok olyan  speciális  védelmi  rendszerekkel  ellátott  robotok,  ami  lehetővé  teszi  a  emberek
közvetlen  közelében  történő  munkavégzést,  a  gép  -  ember  együtt  dolgozást,  szemben  a
hagyományos elkerített „ketrecben” működő robotokkal. 

b) Korszerű raktár- és gyártáslogisztikai megoldások: 
hangutasításra  történő  árukiszedés  (voice  picking),  fényvezérléses  áruösszeszedés  (light
picking), automatikus  komissiózó  rendszer,  automatikus  doboz/karton  kiszedő  rendszer,
automatikus doboz/karton szortírozó rendszer, automata karusszel vagy görgőrendszer, automata
irányítású járművek (AGV)  vagy  targoncák,  automatizált  raktárrendszerek,  automatizált  raktári
felrakodógépek, kiterjesztett valóság alkalmazása a raktári műveletekben. 

c) Kis sorozatú- és egyedi gyártást támogató megoldások: 
A  kis  sorozatú,  vagy  egyedi  termék  gyártása  olyan  specializált  gyártósoron  történik,  ahol  a
gyártásindítást, gyártásvezérlést számítógépes rendszer pl MES vezérli. A kiinduló munkadarabot
(vagy a hordozót/carriert) RFID címkével látják el, mely tartalmazza a gyártandó darab egyedi
azonosítóját  és  konfigurációját.  Az  egyes  fázisokban  a  technológiai  sorrend  szerinti
megmunkálási  lépések  történnek,  ezek  visszaírásra  kerülnek  az  RFID címkébe,  így  a  darab
készültségi  státusza  folyamatosan  követhető.  Ugyancsak  visszaírásra  kerülnek  a  gyártásközi
minőségellenőrzési  mérések eredményei.  A gyártási  folyamat  végén a gyártással  kapcsolatos
adatok szinkronizálásra kerülnek az alaprendszerekkel (ERP, MES, minőségbiztosítási rendszer).
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Technológiák 
a. Internet of Things, gép-gép kommunikáció, autonóm robotok: 

A Internet  of  Things  (IoT)  a  Dolgok  Internete.  A  gyártásban üzemelő  gépekkel,  eszközökkel
interneten keresztül lehet kommunikálni, adatokat fogadni, utasításokat adni. Lehetségessé válik
a gép-gép (M2M machine to machine) interakció, amelynek révén az egyes gépek utasításokat
adhatnak egymásnak: például egy gépsor egy automata irányítású járműnek, hogy az vigye el a
gyártósorról legördülő készárut a raktár megfelelő lokációjára. 

b. Kiterjesztett valóság alkalmazása karbantartásban, távoli segítségnyújtásban: 
A  kiterjesztett  valóság  (Augmented  Reality,  AR)  rendszerek  és  eszközök  (szemüvegek)
segítségével a karbantartó számára fizikai tárgyon (pl. gép) információk (pl. műszaki információk,
leírások,  megnevezések,  szenzoradatok,  javítási  napló)  adatok  jeleníthetők  meg,  így  nem
szükséges  a  karbantartónak  figyelmét  megosztania  az  információk  gépkönyvekből,  naplókból
történő kiolvasásával. 

c. Additív gyártástechnológiák, 3D nyomtatás: 
A 3D nyomtató úgynevezett additív gyártási eljárás, amelynek során vékony rétegek egymásra
nyomtatásával hozunk létre 3 dimenziós tárgyakat, szemben a hagyományos megmunkálással,
melynek  során  egy  nagyobb  darab  nyersanyagból  választják  le  a  felesleges  anyagot.  A  3D
technológiákat  alkalmazzák  például  termék  előállításra,  vagy  prototípus  előállításra,  vagy
öntészeti  minta  előállításra,  vagy  gyártóeszközök  esetében  ülékek,  támaszok,  sablonok,
gépbeállító mintadarabok előállítására, vagy tartalék-alkatrészek előállítására. 

Megjegyzés: Ez  az  a  függelék,  amely szakmailag  kiegészítve  és  az  egyesület  illetékes
szakosztályai által kijelölt és elfogadott hozzáértők gondozásában átdolgozva, a címben
megjelölt  témakörben,  az  egyesületi  szakmai  tudásbázis honlapon  elérhető
letölthető szócikkének alapjává is válhatna!
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