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IPAR 1, 2, 3, 4.0 

Forrás: 



KIÚT? 

Az ipar központi szerepet játszik az európai gazdaságban: az 

értékteremtés 15 százaléka, az innovációk 80 százaléka, az exportnak 

pedig 75 százaléka köthető ehhez a gazdasági szegmenshez. 

(autóipar…)  

• az Európai ipar csökkenő versenyképessége 

• az elmúlt tíz évben a munkahelyek jelentős csökkenéséhez vezetett 

olyan meghatározó piacokon: 

• Nagy-Britannia (–29 százalék) 

• Franciaország (–20 százalék) 

• Németország (–8 százalék) 

 

Ezen felül az európai országok igen heterogén módon fejlődnek 

Egyre kisebb a VA arány a termékben és termelésben! 

-20 év 



FACTS 

40% is the share of worldwide manufacturing (a 

total of EUR 6,577 bn) held by emerging countries. They have 

doubled their share in the last two decades.  As part of 

traditional industrial economies, Western Europe has lost 
over 

-10% of manufacturing value added 

Source: World Bank, UNCTAD 



FACTS 

1,350 bn  
To assume a leading role in Industry 4.0, Europe will have to 

invest. EUR 1,350 bn over the next 15 years 

Source: World Bank, UNCTAD 



FACTS 

Traditional industrial policy will not 

provide enough support for value 

creation in Europe. To reach the goal of 

20% industrial value added  (from 10% 

today), is needed a new agenda for 

shaping a vision of Industry 4.0 in 

Europe 

Source: World Bank, UNCTAD 



NÖVEKEDÉS / VESZTESÉG 

ÁTRENDEZŐDÉS 

A termelő ipar globális értékesítési volumene az elmúlt 20 
évben mintegy 3451 milliárd euróról 2011-re 6577 milliárd 
euróra növekedett! 

• az országok részesedése jelentősen megváltozott 

• a hagyományosan erős iparral rendelkező nyugat-európai ipari 
országok ebben az időszakban több mint 10 százalékot 
veszítettek 

• feltörekvő régiók:  

• Ázsia,  

• Oroszország, 

•  Dél-Amerika 

• Afrika Source: World Bank, UNCTAD 



1991-2011 GLOBÁLIS 

VÁLTOZÁSOK 

Source: World Bank, UNCTAD 



IPARI  

ROBOTOK ÉS 

GÉPEK 

Horizontáli és  

vertikális integráció 

Source: World Bank, UNCTAD 



1 ÚT= IND 4.0 

Miért van szüksége Európának iparra? 

Soroljuk fel… 



JELSZÓ: HÁLÓZATBA 

KAPCSOLÁS 

Milyen kérdéseket vet fel? 

Forradalmak jellemzői… 

• Forradalmak gyors, bomlasztó és 
rombolók … 

• Nincs visszaút … 

• CYBER-fizikai rendszerek és a 
piacok 

• Értelmes robotok és GÉPEK 

(Czech  és Magyarország 2004) 

• Hálózatok 

• „Megváltozik” a PDCA  

 



GONDOLKODÁS & AKCIÓ 

THINK-ACT RENDSZEREK 

• BIG DATA.= a nyersanyag 

• ÚJ kapcsolat minősége (Ember-Gép között) 

• IT-infrastruktúrára 

• ENERGIAHATÉKONYSÁG (4.1)  és a decentralizáció. 

• Szakértői tudás felértékelődik 

• Stratégiai területté válik a szoftverfejlesztés 

•  K+F egyetemekkel közreműködése erősödik! 

• ALAPKUTATÁSOK szükségesek 

• VIRTUALIS IPARPSÍTÁS / Virtualizáció és 
szolgáltatás 



GONDOLKODÁS & AKCIÓ 

THINK-ACT RENDSZEREK 

• Szimulációs rendszerek 

• Hálózatban való együttműködés és vevő rugalmasság 

• Üzleti modellek 

• Szegmentáció 

• Készségek: interdiszciplináris gondolkodás 

kulcsfontosságú. 

• Megbízható pénzügyi rendszer és modulok 

• Integrált ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek 

• A változások rugalmas kezelése 

 



internet 

IPAR 4.0 modell 



INDUSTRY 4.0 

JELLEMZŐI 

1. Együttműködési képesség, kölcsönös 

átjárhatóság:  

 

emberek és intelligens gyárak kapcsolódni tudjanak, 
és kommunikálni tudjanak egymással az interneten 
keresztül a tárgyak hálózati rendszerén keresztül 
(IoT) és a szolgáltatások hálózatán keresztül (IoS) 

 

• Internet of Things(IoT)  

• Internet of Services(IoS) 

• SMART –Factory – Intelligens gyár 

 

 



INDUSTRY 4.0 

JELLEMZŐI 

2. Virtualizáció:  

Virtuális gyár létrehozása – az intelligens 
gyárban működő– fizikai folyamatok szenzoraitól 
érkező adatok összekapcsolása révén, új 
virtuális vállalat modellek és szimulációs 
modellek alakíthatók ki 

3. Decentralizáció: a képesség, hogy az 
intelligens gyárak cyber-fizikai rendszerei - 
önálló döntéseket legyenek képesek meghozni 

 



INDUSTRY 4.0 

JELLEMZŐI 

4. Valós idejű képesség: képes valós-élő adatok 

gyűjtésére, elemzésére és a kapott információk 

azonnal értelmezésre bocsájtása 

5. Szolgáltató képesség: szolgáltatások nyújtása 

az interneten keresztül cyber-fizikai rendszerek, a 

intelligens gyárak, emberek összekapcsolása révén 

6. Modularitás:  a változó vevői követelményeknek 

megfelelően,  a intelligens gyárak rugalmas 

alkalmazkodása az egyes moduljaik kicserélése vagy 

bővítése révén 

 



JAPÁN LEGÚJABB 

SUPERMODEL- ROBOTJA 

Humanoid Robotics Project 



HRP= HUMANOID ROBOTICS  

     PROJECT  



A JÖVŐ MUNKATÁRSAD… 



A LEAN HELYE AZ 

IPAR 4.0 -BAN 

Beszéljük meg… 

 

Industrie 4.0 - The Fourth Industrial Revolution 

https://www.youtube.com/watch?v=HPRURtORnis 

 

Industry 4.0 - The Technological Revolution continues! 

https://www.youtube.com/watch?v=4lDZrXcfihM 

 

A very human-like robot invented by Japanese engineers 

https://www.youtube.com/watch?v=MaTfzYDZG8c 

 

FOLYTASSUK Nagyban! 

- Mi a Lean helye az Ipar 4.0-ban? 

- Hogyan tudunk kapcsolódni, ma és holnap? 

- Járjunk utána! 
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KÖSZÖNÖM A 

MEGTISZTELŐ 

FIGYELMET 


