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Dízeltemető lehet Magyarország  

 

A Magyar Gépjárműimportőrök   

Egyesülete (MGE) szerint 

Magyarországon olyan intézkedéseket 

kellene hozni, amelyek megelőznék, 

hogy az idős dízelautók Magyarországra 

kerüljenek. 

Az egyesület közleményében a dízel 
gépjárművek esetleges németországi 
kitiltásának várható negatív 
környezetvédelmi hatásaira hívja fel a 

figyelmet. A német szövetségi közigazgatási bíróság február végén hirdette ki döntését, 
amely szerint az önkormányzatok a hatályos jogszabályok alapján kitilthatják a dízelmotorral 
működő járműveket a szennyezett levegőjű városokból. 
A közleményben az MGE szakmai álláspontját ismertetve kifejtik: a német bíróság 
határozatának következményeként számítani kell arra, hogy a német és esetleg más fejlett 
országokban élő autótulajdonosok lecserélik az idősebb dízel autóikat, amelyek 
ezután  tömegesen és olcsón kerülhetnének be a magyar piacra. Az egyesület intézkedéseket 
szorgalmaz, hogy a várható dízelautó-dömping ne érje felkészületlenül 
Magyarországot.    Emlékeztetnek arra, hogy már korábban is javasolták a gépjárműadó 
átalakítását, amely a kisebb kibocsátású járműveket adóelőnyben részesítené, illetve átfogó 
javaslatot tettek egy környezetvédelmi alapú gépjármű adórendszer bevezetésére. 
Az MGE emlékeztet arra hogy Magyarországon a gépjárműpark életkora meghaladja a 14 
évet, korösszetétele pedig igen egészségtelen, átlagosan Euro 4-es besorolású. Ezek a 
beáramló használt import kocsik a jelenleg forgalmazott új gépjárművekhez képest szálló 
porban ötvenszeres, nitrogén-oxidban háromszoros károsanyag-kibocsátást produkálnak – 
mutatnak rá. 
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A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy a dízelüzemű járművekkel 
kapcsolatos esetleges német kitiltási intézkedések nem érintik az Euro 6-os 
környezetvédelmi besorolású, vagyis a 2014. január 1-je után gyártott gépjárműveket, 
ezeknek a járműveknek a beszerzése semmiféle kitiltási kockázattal nem jár. 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2018/04/dizeltemeto-lehet-magyarorszag/ 
 
 

 
 
 

Kínaiak vásárolják fel a német ipart?  

 

Tovább szigoríthatják a külföldi 

befektetők     tevékenységét 

szabályozó előírásokat 

Németországban a kínai tőke 

térnyerése miatt – jelezte egy 

interjúban a szövetségi gazdasági 

miniszter azzal kapcsolatban, hogy a 

Geely kínai autógyártó társaság 

tulajdonosa váratlanul megszerezte a 

Daimler német járműipari csoport 

csaknem 10 százalékát. 

Brigitte Zypries a Der Spiegel című hírmagazinban megjelent interjúban kiemelte, hogy a 
szabályokat mindig hozzá kell igazítani az új fejleményekhez, így azt is meg kell vizsgálni, 
hogy szükséges-e tovább emelni azt a határt, amely felett a kormány megakadályozhatja a 
tulajdonszerzést.     Az előző ciklusban bevezették, hogy a közrendet, a közbiztonságot és a 
nemzeti érdekeket fenyegető kockázatok elkerülése céljából a gazdasági minisztérium 
megvizsgálhat és elutasíthat ügyleteket, ha az Európai Unión (EU) vagy az Európai 
Szabadkereskedelmi Társuláson (EFTA) kívülről érkező vállalat akarja megszerezni egy német 
cégben a szavazatra jogosító részvények vagy a társaság legkevesebb 25 
százalékát.    Azonban kisebb tulajdonrésszel is jelentős befolyást lehet szerezni egy társaság 
tevékenységére, ezért a következő kormánynak át kell tekintenie a szabályozást, különösen 
az úgynevezett kritikus infrastruktúrához tartozó ágazatokban, például a digitalizáció, az 
energia és a közlekedés területén – mondta a miniszter. 
A német kormányban évek óta aggodalommal figyelik a kínai tőke térnyerését, amelynek 
mértékét jelzi, hogy az ázsiai országból érkezett befektetők tavaly 14 milliárd dollár (3570 
milliárd forint) értékben vásároltak fel német cégeket, megdöntve az egy évvel korábban 
13,7 milliárd dolláron, 2016-ban pedig 12,6 milliárd dolláron beállított rekordot.    A berlini 
aggodalmak arra vonatkoznak, hogy a csúcstechnológiát és a stratégiai fontosságú 
iparágakat célzó, államilag irányított kínai befektetés-politika a Németországban 
felhalmozott tudás megszerzésére irányul. Berlinben azt is kifogásolják, hogy ez az 

http://jarmuipar.hu/2018/04/dizeltemeto-lehet-magyarorszag/
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agresszívnak érzett tevékenység nem a kölcsönösség elvén alapul, Peking elzárja a külföldi 
befektetőket a hazai vállalatok elől, és a külföldről szerzett tudás felhasználásával erősíti a 
kínai gazdaság versenyképességét.    Az ügy azóta kiemelt téma a német politikában, hogy 
2016-ban kínai tulajdonoshoz került a Kuka nevű robotikai cég, amely a legsikeresebb német 
vállalkozások között van a digitális technológiák területén. 
A Geely és a Daimler esete a legújabb az aggodalommal fogadott ügyeletek sorában. Li Sufu, 
a kínai cég tulajdonosa meglepetésre 9,69 százalékos tulajdonrészt szerzett a Daimlerben 9 
milliárd dollár megmozgatásával, ezzel a német társaság legnagyobb részvényese lett. A 
Daimler hosszabb ideje igyekszik elhárítani a Volvo és a Lotus márkák tulajdonosaként is 
ismert kínai üzletember közeledését. Li Sufu ezúttal elérte célját, az ügyet ismerő források 
szerint a Bank of America Merrill Lynch amerikai bankcsoport közreműködésével, 
származtatott befektetési termékek révén, a beszámolási előírások megkerülésével jutott a 
tulajdonrészhez. 
Hasonló ügyek szinte havi rendszerességgel fordulnak elő Németországban. Február elején 
például kiderült, hogy a kínai állami villamos művek (SGCC) 20 százalékos tulajdonrészt akar 
szerezni az 50Hertz nevű hálózatüzemeltető társaságban, amely a keleti tartományokban – a 
volt NDK területén – működteti az átviteli rendszerirányító, valamint a nagyfeszültségű 
átviteli hálózatot. Szakértők szerint az SGCC társtulajdonosként azt a tudást akarja 
megszerezni, amelyet az 50Hertz a megújuló forrásokból termelt áram hálózati átviteléről 
szerzett. 
 

Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2018/04/kinaiak-vasaroljak-fel-nemet-ipart/ 
 
 

 
 
 

A Skoda nyitja meg a Volkswagen előtt az indiai piacot  
 

A Volkswagen AG leányvállalata, a Skoda 

fejleszti ki a konszern fejlődő piacokra szánt 

modelljének a technológiai platformját és 

nyitja meg számára az indiai piacot – 

tájékoztatta Bernhard Maier a Skoda 

vezérigazgatója a Handelsblatt lapot. 

A Skoda által kifejlesztett technológiai 
platformon készült és a költségek alacsonyan 
tartása érdekében helyben gyártott első 
modellek értékesítését 2021-ben kezdik meg 
Indiában.     Az új technológiai platformon 

két márkát, VW és Skoda márkát képviselő kis- és kompaktautó modellek készülnek majd. A 
két márkából együttesen évente 300 ezer autót terveznek kezdetben értékesíteni. A Skoda 
vezérigazgatója szerint azonban hosszabb távon a konszern az indiai piac öt százalékát is 
megszerezheti magának.     Bernhard Maier a német lapnak elmondta azt is, hogy az 

http://jarmuipar.hu/2018/04/kinaiak-vasaroljak-fel-nemet-ipart/
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anyavállalat fejlesztési projektjével párhuzamosan a Skoda saját elektromos 
járműtechnológiai fejlesztési programot is folytat. “Együttesen kétmilliárd eurót fordítunk 
öt év alatt elektromos mobilitási és járműtechnológiai digitalizációs fejlesztésekre” – 
mondta, hozzátéve, hogy a Skoda 2025-re tíz elektromos modellel rendelkezik majd 
kínálatában. 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2018/04/skoda-nyitja-meg-volkswagen-elott-az-indiai-piacot/ 
 
 

 
 
 

Egyelőre nem sikertörténet a kibervédelem az autóiparban 

 

A trójai WannaCry vírus jó néhány autógyártót 

elért. Bár a veszély ismert volt közöttük is, sokan 

mégis keveset tettek ellene, euró milliókban 

mérhető károsodást kockáztatva ezzel. 

Már jó pár hónap eltelt azóta, hogy több nagy 
autókonszernt is elért a WannaCry vírus, ami 
miatt a Hondának két napra fel kellett 
függesztenie a gyártást, a Renault-Nissannál 
fennakadások voltak, mert a japán, brit, francia, 
indiai és romániai üzemek is megfertőződtek. A 
vírus letiltotta a rendszer adatait, a tiltást csak 
pénzért lehetett feloldani. 

Az eset megmutatta, hogy milyen sérülékeny valójában egy ilyen stabilnak tűnő iparág is, ám 
mégis jól látható, hogy a kibertámadásokat a mai napig alulértékelik – legalábbis a VDMA 
iparági szövetség felmérése szerint. 
Nem minden autóipari vállalat kellően felkészült az ilyen esetekre, nagyjából minden 
második elavult informatikai védelemmel dolgozik. Mivel az IT-biztonság felelősségét idáig 
nem sikerült tisztán leszabályozni, a vállalatoknak csupán fele követi a szakértői tanácsokat, 
a végső felelősség a legfelső szinteken nyugszik. 
Az autógyártók szemszögéből az ügyintézési hálózatok, például az email-fiókok, és a 
gyártásinformatika különösen veszélyeztetettek. Ezeken keresztül bizalmas vállalati adatok 
és személyes információk illetéktelenek általi megszerzése sem kizárt. Tartani kell továbbá 
az esetleges gyártásleállásoktól is. A vállalatok szemszögéből ezek veszélyesebbek, mint a 
hírnéven esett csorba, hiszen egy-egy gyártási stop késleltetheti az ügyfelekhez való 
kiszállítást. 
A felelősség a vállalatot terheli, ha a bűnözők hozzáférhetnek egy támadás során a titkos 
ügyfél adatokhoz vagy harmadik feleknek személyes dolgokat továbbítanak. 
– Ez például akkor történhet meg, ha egy dolgozó megnyitja egy email csatolmányát, amiben 
vírus van, ami így megtámadja a rendszert, magyarázta Thomas Völker, biztosítási szakértő, 

http://jarmuipar.hu/2018/04/skoda-nyitja-meg-volkswagen-elott-az-indiai-piacot/
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aki szerint sajnos az sem kizárt, hogy a gépet távkarbantartás közben törnek fel vagy 
bénítanak meg. 
A kibertámadások esetén keletkezett károk tízből hat vállalatot ötszázezer és egymillió euró 
közötti értékben érintenek, ez az összeg ráadásul az esetleges termeléskiesés miatti károkat 
még nem is foglalja magában. 
A megkérdezett vállalatok többsége, 88 százaléka idáig még nem biztosította be magát a 
informatikai támadások ellen. A felmérést 244 vállalat között végezték el a VDMA és leánya, 
a VSMA ügyfelei között. 
 
Teljes cikk: 
https://autopro.hu/elemzesek/Egyelore-nem-sikertortenet-a-kibervedelem-az-
autoiparban/24957/ 
 
 

 
 
 

Mi a különbség a kobotok és a robotok között? 

 

A mai világ társadalmának egyik legnagyobb 

félelme az, hogy a robotok elveszik az emberek 

elől a munkát. Az ismeretlentől való félelmet, 

és a változás tényét egyes gyártóknak és 

alkalmazottaknak elsőre nehéz lehet elfogadni. 

Azonban az együttműködő, kollaboratív 

robotok, vagyis kobotok eloszlatják ezeket a 

félelmeket. Nézzük meg, mi is a különbség a 

kobotok és a robotok között! 

A nagy autógyártó vállalatok által használt 
robotikai megoldások nagyban különböznek az 
egyéb feladatok automatizálására használt, 

más gyárakban alkalmazott robotokétól. Nem jellemző azonban, hogy az üzletvezető vagy a 
beszerzését felelős személyzet pontosan tisztában lenne azzal, hogy mit is jelent a kettő 
közti különbség, eltekintve a kinézetüktől. 
– Ahogyan a kobotok átveszik a monoton, unalmas, valamint a veszélyes munkákat, az 
alkalmazottak olyan feladatokra koncentrálhatnak, amik több kreativitást és komplexitást 
igényelnek, így több értéket tudnak teremteni a vállalatok számára. Hiszünk abban, hogy a 
kobotok segítségével meg lehet majd felelni a korábban nem teljesíthető követelményeknek 
is – mondta Slavoj Musilek, az Universal Robots Közép- és Kelet-európai régiójának 
igazgatója. 
Jelentős eltérés van a gépek kapacitási, biztonsági és programozási jellemzői között, 
amelyeket ismernie és értenie kell annak, aki a gyártási folyamatainak automatizálásában 
gondolkodik. A legegyszerűbb módja annak, hogy átlássuk, mi a különbség a kobotok és az 

https://autopro.hu/elemzesek/Egyelore-nem-sikertortenet-a-kibervedelem-az-autoiparban/24957/
https://autopro.hu/elemzesek/Egyelore-nem-sikertortenet-a-kibervedelem-az-autoiparban/24957/
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ipari robotok között az, ha megértjük, hogy a kobotokat arra tervezték, hogy az emberi 
munkatársakkal együtt dolgozzanak, amíg az ipari robotokat arra, hogy az emberek helyett 
dolgozzanak. 
A legszembetűnőbb különbség a méret, és a hely, amit egy egység elfoglal. Amíg a 
hagyományos robotok nagyméretűek és nagy helyet foglalnak el, a kobot kompakt, és kis 
helyen is elfér. A hagyományos ipari robotok többnyire nehezek is (súlyúk 50 kg-nál 
kezdődik), és csak rögzítve működnek: miután beszerelték őket, sem újraprogramozni, sem 
egy másik feladathoz áthelyezni nem egyszerű őket. Ezzel szemben a kobotok könnyűsúlyúak 
(kevesebb, mint 29 kg-ot nyomnak), 40%-al könnyebbek és kisebbek, mint a hagyományos 
robotok. 
A kobotok beépített biztonsági funkciókkal rendelkeznek, így nincs szükség védőkerítésre. Az 
együttműködő robotok leállnak, amikor akadályt észlelnek, ami lehet például egy emberi kar 
is. A hagyományos robotok ilyet nem tudnak. 
A robotok telepítési ideje töredéke annak, amit egy hagyományos robot igényelne, melyek 
esetében noha az elsőt kevesebb, mint egy nap alatt hozzá lehet adni a gyártási 
folyamathoz, egy másodikat már sokkal nehezebb integrálni, ami gyakran költségesebb, 
mint maga a robot. 
Bárki meg tudja tanulni, hogy kell kobotot programozni, még egy tíz éves gyermek is képes 
rá. Ugyanilyen egyszerű áthelyezni a robotot, különféle high-mix low-volume feladatok 
ellátására is képes. A kobot technológiai áttörésnek számít, hiszen a hagyományos robotokat 
csak konkrét feladattal lehet megbízni, és azt is csak programozó szakemberek segítségével. 
 
Teljes cikk: 
https://autopro.hu/gyartosor/Mi-a-kulonbseg-a-kobotok-es-a-robotok-kozott/24943/ 
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