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30 éve nem láttunk hasonlót: totálisan átalakítja a világot a negyedik ipari 

forradalom  

 

A 90-es évek eleje óta nem látott 

hatékonyságnövekedést hozhatnak az 

Ipar 4.0-hoz kapcsolódó megoldások, 

viszont azok a cégek járnak a legjobban, 

amelyek nem várják meg, hogy egy-egy 

technológia széles körben bizonyítson és 

elsőként állnak neki az új fejlesztések 

bevezetésének – vélik a Deloitte 

szakemberei egy friss tanulmányban.  

 

 

 

Rég nem látott hatékonyság-növekedés jöhet 

Hiába fejlődött a technológia, a menedzsment-módszertanok és a gazdaság, az Egyesült 
Államok munkaerőpiacának termelőképessége minimálisan, éves átlagos 0,7%-kal fejlődött 
2007 és 2018 között, az elmúlt öt évben ez a szám pedig lényegében nullára csökkent – 
állapítják meg a Deloitte szakemberei. 
Változást hozhat e tekintetben a negyedik ipari forradalomként is emlegetett Ipar 4.0-hoz 
köthető technológiák terjedése, amely azzal kecsegtet, hogy egyes vállalatok esetében akár 
10% fölötti hatékonyságnövekedést eredményez. Az Ipar 4.0 egyik legnagyobb ígérete, hogy 
összekapcsolja a tanulásra képes gépeket az emberekkel, sőt, akár teljesen automatizált 
üzemeket fel lehet építeni az új technológiák segítségével, melyek termékpalettáját és 
mennyiségét moduláris eszközök segítségével akár a kínálatnak megfelelően át is lehet 
alakítani. 
 
 

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6276_2019-Deloitte-and-MAPI-Smart-Factory-Study/DI_2019-Deloitte-and-MAPI-Smart-Factory-Study.pdf
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A hatékonyság növelésében a következő kulcstényezők segíthetnek: 
 Az „okosgyárak” által használt technológiák (mesterséges intelligencia, IoT, 5G, stb.) 

adaptációja a jelenleg ismert példák alapján 10-12%-os javulást hozhat termelés, 
eszközkihasználtság és munkahatékonyság tekintetében. 

 Bár kockázatos a technológiák adaptációja, a hosszú távú megtérülés miatt érdemes 
belevágni. Fontos viszont, hogy a vállalat menedzsmentje is támogassa az átállást, 
illetve hogy egy hatékony stratégia mentén folyjék a korszerűsítés. 

 Érdemes tanulni a szektoron belül olyan cégek példájából, melyek már használnak Ipar 
4.0-ás megoldásokat, de még jövedelmezőbb, ha korai adapterként vág bele egy 
fejlesztésbe a vállalat. 

 

A Deloitte adataiból kiderül, hogy a korai Ipar 4.0-ás technológiákat használó vállalatok már 
most 10% körüli termelés-növekedést és 2-12% körüli munkaerő hatékonyság-növekedést 
tapasztalhatnak. 
A tanácsadócég elemezéséből kiderül az is, hogy az Ipar 4.0 technológiák terjedésének 
köszönhetően az amerikai munkaerőpiac hatékonyságának növekedése is visszatér 2,3% körül 
2025-2030 magasságában – ilyen dinamikát az 1990-es évek eleje óta nem láthattunk. Ez 
azért nagyon fontos, mert a gépek és emberek szinergiájára szükség van, hogy a lassan 
világszintű problémává váló (de Magyarországon már évek óta jelentős) munkaerőhiánnyal 
hatékonyan meg lehessen küzdeni. 
 

Így néz ki egy okosüzem 

A Deloitte hat olyan konkrét technológiát is bemutat a tanulmányban, melyet egy fiktív (de 
nyilván valós példákon alapuló) vállalat, a Kentucky Pumps and Valves Company, egy pumpa- 
és csőüzem rendszeresített azért, hogy a várt hatékonyságnövekedést elérje. Ilyen eszközök: 

 Egy megfigyelőrendszer, amely kamerákból, edge computingból és mesterséges 
intelligencián alapuló adatelemző rendszerekből áll. Célja, hogy folyamatosan tesztelje 
és elemezze a gyártó gépsorokat, annak érdekében, hogy a selejtes termékeket okozó 
hibákat kiszűrje és megelőzze. 

 Szenzorok és kiterjesztett valóság segítségével az üzem mérnökei egy digitális ikret 
hoznak létre a gyártósorról, melyen tudnak szimulációkat futtatni az gépsor 
strapabíróságát ellenőrizve anélkül, hogy a valódiban bármilyen tényleges kárt 
okoznának. 

 3D-nyomtatóval az üzem termékprototípusokat tud létrehozni, illetve egyes elemek 
3D-nyomtatásával a végső termékek tömegét is csökkenteni tudják. 

 Egy önvezető jármű, amely lézerek és kamerák segítségével fel tudja térképezni az 
üzemet és képes arra, hogy a gyár egyik feléből a másikba gyorsan, hatékonyan, a lehető 
legoptimálisabb útvonalon szállítson bizonyos eszközöket, anyagokat. 

 Egy energiamenedzsment-szoftverrel az üzem optimalizálni tudja az 
energiafogyasztást: a rendszer kamerák és mozgásérzékelők segítségével fel tudja 
mérni, hogy a gyár mely területein van szükség például világításra és automatikusan le 
tudja kapcsolni az áramot az üzem azon részein, ahol nincs rá szükség. 

 Egy irányítóközpont kiépítése is fontos tényező, melyből nemcsak az üzemekben 
működő okoseszközöket, hanem akár más üzemeket is felügyelni lehet. 
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Aki mer, az nyer 

A Deloitte szakemberei három fő kategóriát azonosítottak az okosgyártási technológiák 
adaptációjának tekintetében: 

 Az úttörők (Trailblazer) olyan vállalatok, melyek legalább egy teljes üzemüket 
átalakították Ipar 4.0-ás üzemmé, ahol széles körben alkalmaznak mesterséges 
intelligenciát, digitális szenzorokat, IoT-technológiákat és a magas szinten 
automatizált a gyártás. Ezek a cégek az üzemi büdzséjük 65%-át áldozzák Ipar 4.0-ás 
fejlesztésekre. 

 A felfedezők (Explorers) olyan cégek, melyek óvatosan állnak hozzá az Ipar 4.0-ás 
megoldások adaptációjához, de bizonyos technológiákat már átvettek, vagy kezdenek 
átvenni. Ezek a vállalatok az üzemi költségvetésük 19%-át áldozzák átlagosan a 
következő generációs technológiák honosítására. 

 A követők (Followers) inkább megvárják, hogy egy technológia széles körben 
bizonyítson, és csak aztán döntenek az implementációjáról, ezek a cégek üzemi 
költségvetésük 13%-át költik okosgyártási technológiák adaptációjára. 

 

A Deloitte szakemberei szerint az úttörők kétszeres hatékonyság-növekedést tudnak elérni, 
mint a felfedezők és a követők összesen, ráadásul a hatékonyság növekedése az adaptációs 
projekt sikerességét követő három évben is kitart. Bár a tanulmányban konkrét, működő 
projekteket elemeztek, fontos azért megjegyezni, hogy átlagokról van szó, a siker mindig 
számos tényezőn múlik, viszont ha a fent foglaltakat betartja az ember az Ipar 4.0-ás 
projektek lefolytatásakor, minimalizálni tudja a kockázatokat.   
 
Teljes cikk: 
https://www.portfolio.hu/uzlet/20190926/30-eve-nem-lattunk-hasonlot-totalisan-
atalakitja-a-vilagot-a-negyedik-ipari-forradalom-401975 
 

 
 

Dübörög a magyar járműipar  

 
Júliusban az ipari termelés volumene az 

előző havi csökkenés után 12,0 

százalékkal meghaladta az egy évvel 

korábbit, a munkanaphatástól 

megtisztított adatok szerint 8,7 

százalékkal emelkedett a termelés – 

jelentette első becslése alapján a 

Központi Statisztikai Hivatal (KSH). 

A KSH 2017. márciusi 12,6 százalék óta 
először regisztrált kétszámjegyű 
növekedést az éves összevetésű ipari 
termelésben, amely az előző hónapban 
1,4 százalékos csökkenést mutatott. 

https://www.portfolio.hu/uzlet/20190926/30-eve-nem-lattunk-hasonlot-totalisan-atalakitja-a-vilagot-a-negyedik-ipari-forradalom-401975
https://www.portfolio.hu/uzlet/20190926/30-eve-nem-lattunk-hasonlot-totalisan-atalakitja-a-vilagot-a-negyedik-ipari-forradalom-401975
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 Az év első hét hónapjában 6,3 százalékkal volt nagyobb a termelés, mint az előző év azonos 
időszakában. 
Az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari 
kibocsátás júliusban 1,7 százalékkal emelkedett. 
A KSH első becslése szerint a júliusi növekedéshez a feldolgozóipari alágak nagy többsége 
hozzájárult. A legnagyobb súlyú járműgyártás kibocsátása jelentősen emelkedett, a 
számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint az élelmiszer, ital és 
dohánytermék gyártása pedig az átlagosnál kisebb mértékben emelkedett.    A júliusi ipari 
termelés részletes adatait jövő csütörtökön közli a KSH. 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2019/09/duborog-magyar-jarmuipar-2/ 
 

 
 

Megugrott a magyar autópiac  

 

Augusztusban 15 618 új személyautót és 

2653 új kishaszongépjárművet helyeztek 

forgalomba, vagyis jelentősen, 21 és 51 

százalékkal emelkedett a forgalomba 

helyezések száma tavaly augusztussal 

összevetve – közölte a Magyar 

Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE). 

A Datahouse adatai alapján a kivonások 
után a személyautók piaca 20 
százalékkal, a kishaszon-gépjárműveké 
39 százalékkal bővült. A kivonás utáni 
kumulált darabszám az előbbieknél 84 
405, utóbbiaknál 14 858.  

 
Az elektromos autók növekedése ugyanakkor csupán 16 százalék volt 124 járművel, a 67 
forgalomba helyezett plug-in hibrid autó pedig 12 százalékos visszaesést jelent tavalyhoz 
képest. Az MGE a magas áraknak tulajdonítja, hogy a fejlődő töltőhálózat ellenére megtorpant 
a bővülési ütemük. 
 
A nagyhaszon-járművek és az autóbuszok forgalomba helyezése is mérséklődött, 45 és 44 
százalékos a visszaesés, a kumulált darabszám 3978 és 362. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy 
az autóbuszok piaca szűk, havonkénti változásai ezért olykor jelentősek, a folyamatokat az 
éves adatok jobban mutatják. A nagyhaszon-járműveknél a tavalyival azonos mértékű 
teljesítést valószínűsítettek 2019-re, míg a személy- és kishaszon-gépjárművek az időarányos 
adatok alapján túl is teljesíthetik az előrejelzéseket. 
 

http://jarmuipar.hu/2019/09/duborog-magyar-jarmuipar-2/
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 A személygépjárművek esetében az idén összesen 160 ezer forgalomba helyezéssel számolt 
az MGE a januárban kiadott előrejelzésében. 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2019/09/megugrott-magyar-autopiac/ 
 

 
 

Volkswagen dízelmotorjaiban nincs emissziót manipuláló funkció  

 

A Volkswagen konszern új dízelmotorainak 

vezérlőszoftvere nem rendelkezik az 

emissziós értékeket manipuláló funkcióval 

– erősítette meg a német dpa 

hírügynökségnek a konszern szóvivője az 

SWR rádiócsatorna beszámolójára 

reagálva. 

Az SWR (Südwestrundfunk) jelentése 
szerint a Volkswagen konszern Euro 6 
normának megfelelő új dízelmotorjaiba a 
felhasználási módot felismerő 
szoftverfunkció (Zykluserkennung) van 
beépítve. 

 
 Az SWR állítása szerint konkrétan a dízelbotrányban érintett motortípus, az EA189 
továbbfejlesztett változatáról, az EA288-as modellről van szó.    Az SWR beszámolójában a 
Volkswagen 2015-ös keltezésű, az EA288-as motorok ciklusfelismerő funkciójának 
működését részletesen leíró belső dokumentumaira hivatkozott.    A Volkswagen szóvivője 
már az SWR kérdésére is cáfolta a felvetést. Közölte: az EA288-as dízelmotorral rendelkező 
autók motorvezérlésében nincs az emissziós értékeket manipuláló ciklusfelismerő szoftver 
funkció. 
A Volkswagen szóvivője a dpa hírügynökség megkeresésére kiemelte, hogy a motorok 
felhasználási módját szoftveresen felismerni és a működési paramétereit ennek alapján 
beállítani egyáltalán nem tilos. Ugyanígy meg lehet állapítani szoftveresen azt is, ha a jármű 
mérőpadon tartózkodik, ennek alapján azonban nem szabad az emissziós értékeket 
módosítani. Hangsúlyozta: nincs is arra bizonyíték, hogy ilyesmire sor került volna. 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2019/09/volkswagen-dizelmotorjaiban-nincs-emissziot-manipulalo-
funkcio/ 
 

 
 
 

http://jarmuipar.hu/2019/09/megugrott-magyar-autopiac/
http://jarmuipar.hu/2019/09/volkswagen-dizelmotorjaiban-nincs-emissziot-manipulalo-funkcio/
http://jarmuipar.hu/2019/09/volkswagen-dizelmotorjaiban-nincs-emissziot-manipulalo-funkcio/
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Az Audinak dolgozik a Waberer’s  

 

A Waberer’s International Nyrt. 100 

százalékos tulajdonában álló 

leányvállalat, a Waberer’s Szemerey 

Logisztika Kft. megnyerte az Audi 

Hungária Zrt. győri gépjárműmotor-

gyártó üzemben végzendő, különböző 

logisztikai szolgáltatásokra vonatkozó 

pályázatát – közölte a Waberer’s. 

A Waberer’s házon belüli logisztikai 
szolgáltatásokat fog nyújtani a 
motorgyárban, és egy külső logisztikai 
központ üzemeltetését is átveszi.  
 

A szolgáltatás az alkatrészek raktározását és az évente körülbelül 2 millió motor gyártását 
végző gyártósorok kiszolgálásával kapcsolatos tevékenységeket is magában foglalja.     A 
szerződést szeptember végéig kötik meg, a szolgáltatás 2019 decemberében indul.     A 
Waberer’s International Nyrt. 9,1 millió euró nettó veszteséggel zárta a második negyedévet 
az egy évvel korábbi, 100 ezer eurós veszteség után, 172,7 millió euró – a tavalyi második 
negyedévinél 6,4 százalékkal kisebb – árbevétel mellett.     Az első fél évben 13,6 millió euró 
volt a nettó veszteség az egy évvel korábbi 100 ezer eurós veszteséggel szemben. Az árbevétel 
az első fél évben 354,9 millió eurót tett ki, 2,4 százalékkal alatta marad a tavalyi első fél 
évinek.     A Waberers’s részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában 
kereskednek, a részvény keddi záróára 1265 forint volt, 1,2 százalékkal, 15 forinttal 
magasabb az előző záróárnál. Az elmúlt egy év legalacsonyabb árfolyama 922 forint, a 
legmagasabb 2990 forint volt. 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2019/09/az-audinak-dolgozik-waberers/ 
 

 
 

 

 
 

http://jarmuipar.hu/2019/09/az-audinak-dolgozik-waberers/

