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ELŐSZÓ 
A 2010-es egyetemi felvételim során hosszú fejtörést okozott, hogy eldöntsem, 

melyik műszaki szakot is válasszam. Opcióként a klasszikus mérnöki tudományok, mint 

a gépészet vagy a villamosmérnöki kar jött szóba, de felmerült bennem az újabb ágak 

közül a mérnök informatika lehetősége is. Mivel hozzám a mechanikai mozgások és a 

különböző gyártási eljárások vannak a legközelebb, végül a választásom a gépészetre 

esett. A tanulmányaim során azonban végig a tudományág különböző kapcsolódásai 

érdekeltek. Úgy gondolom, hogy egy igazán jól működő vállalatnál, értékadó 

szervezetnél ezen tárgyak nem tudnak párhuzamosan, külön fejlődni, a megfelelő 

működés érdekében szükségük van egymásra, ki kell egészíteniük egymást. A 2010-es 

évektől az informatika egyre nagyobb terjedésével a klasszikus műszaki tudományos 

határok kezdenek egyre inkább eltűnni, a fizikai és a virtuális világ egyre közelebb kerül 

egymáshoz. A gyártási szektorban ez a jelenség Ipar 4.0 formájában jelenik meg, ami már 

nevében is előre predesztinálja a korábbi ipari forradalmakhoz mérhető jelentőséget. 

Hazánk gazdaságának versenyképessége és a globális értékláncban való minél nagyobb 

bekapcsolódás szempontjából nagyon fontos az ipari gyártásban új innovációs 

irányokhoz való alkalmazkodás, a világban lezajló trendek minél gyorsabb adaptálása. 

Gépészmérnöki munkám során több, jellemzően német autóipari cégnél megfordultam. 

Ezekben a gyárakban kifejezetten vagy érintőlegesen az alkalmazott karbantartási 

megoldások figyelemmel kísérése is a feladataim közé tartozott. Munkahelyi 

tapasztalatom alapján a különböző üzemeltetési és karbantartási folyamatok válhatnak az 

új ipari forradalom és a digitalizálás legnagyobb nyertesévé, hiszen ennek az ágazatnak 

rendkívül magas a szakmai tudásigénye, ugyanakkor az új megoldásokkal ezeket 

különösen jól lehet automatizálni is. Emiatt választottam kutatási témámnak az ipari 

digitalizálást, azon belül is a hazai szereplők karbantartási részlegének helyzetét az új 

ipari forradalomban. 
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1 BEVEZETÉS 
Az ipari termelés az Európai Unió egyik gazdasági kulcságazata. Az ipari 

tevékenységek, azon belül a termékgyártás a legnagyobb hozzáadott értékű szektornak 

[1] számít, illetve ez az ágazat foglalkoztatja a legtöbb munkavállalót (30,2 millió fő) [2] 

a térségben. Az export több mint 80%-a, a kutatás és innováció 80%-a valamilyen 

feldolgozóipari tevékenységből származik, így az ipari termelés az EU tagállamaiban a 

fenntartható gazdasági növekedés egyik motorja [3]. 

Az ágazat azonban kihívásokkal küzd a térségben. Az uniós tagállamok az ipari 

teljesítményük több mint egyharmadát veszítették el az utóbbi 40 évben. Európának egyre 

kisebb a részesedése a globális feldolgozóiparában (1. ábra) [4], elsősorban Ázsia kezdi 

átvenni a vezető világpiaci pozíciót. 

 

1. ábra A világ egyes területeinek gyártási részesedései (forrás: [4]) 

Ennek a hanyatló tendenciának több összetevője van, különböző 21. századi kihívásokkal 

is szembe kell nézniük az Európai Uniós tagállamoknak. Az egyik ilyen kihívás az egyre 

inkább romló demográfiai mutatókban érhető tetten. A termékenységi ráta a reprodukciós 

szint alatt van, a tagállamoknak hosszú távon szembe kell nézniük az elöregedő 

társadalom problémájával (2. ábra) [5]. Ez magával hozza a munkaképes korú személyek 

számának csökkenését, ami az ipar számára nehézséget okozhat a megfelelő számú 

munkaerő megtalálásában. [2]. 
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2. ábra Az Európai Unió populációja 2019-ben és 2050-ben (forrás: [5]) 

Az iparnak továbbá alkalmazkodnia kell a termékek iránti kereslet várható átalakulásához 

is. Ez annyit jelent, hogy a vásárlók egyre inkább az egyéni, személyre szabott termékeket 

fogják keresni [6] [7]. Ez a korábban megszokott, gazdaságosan legyártható 

szériatermékek visszaszorulását jelenti, amihez az egész ellátási láncnak át kell alakulnia, 

hogy a kis darabszámú, vagy éppen egydarabos termékgyártást is megfelelően le tudja 

képezni. 

Gazdasági szakemberek és nemzeti döntéshozók szerint [8] [9] ezekre a kihívásokra tud 

választ adni az ipari digitalizálás, vagyis az Ipar 4.0. Ettől az új stratégiától a szakemberek 

az ipari folyamatok megnövekedett automatizálását, nagyobb rugalmasságát, a 

termékvariációk megsokszorozódását, gyorsabb gyártási sebességet, jobb 

termékminőséget és jobb termelékenységet, valamint gazdaságosabb üzemeltetést várnak 

[3]. 

Az Ipar 4.0 előzménye, hogy az Európai Bizottság 2012-ben célul tűzte ki, hogy a 

feldolgozóipar 2020-ra az EU teljes hozzáadott értékének 20%-át tegye ki. Ehhez 

kapcsolódóan az Európai Unió legerősebb feldolgozóiparával rendelkező Németország 

2013-ban jelentette be az Ipar 4.0 Platformjuk (Industrie 4.0 Platform) megalapítását. 

Ennek keretei között a legnagyobb németországi ipari szövetségek (például a BITKOM) 

és a főbb ipari szereplők közösen alakíthatják ki és fejleszthetik a negyedik ipari 

forradalom projektet. Az Ipar 4.0, vagyis "A jövő gyára" az Európai Unió ipari és 
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innovációs stratégiájának részévé vált [10], amely a következő évtizedekre vonatkozó 

állami szintű ipari innovációs irányvonalává vált. Mára az összes uniós tagország 

kialakította a saját ipari digitális transzformációval foglalkozó platformját [11], azonban 

az Ipar 4.0 igazi előmozdítója továbbra is Németország, illetve a német gazdaság. 

Magyarország legfőbb külkereskedelmi partnere – több közép-európai országhoz 

hasonlóan – Németország. Az ország importjának hozzávetőlegesen 25%-át, exportja 

28%-át német partnerekkel bonyolította 2020-ban (3. ábra) [12]. Így hazánk gazdasági 

sikere nagymértékben függ a német teljesítménytől, illetve a két ország közötti minél 

gördülékenyebb kereskedelemtől. Ezáltal gyorsan kell alkalmazkodnunk a német 

innovációkhoz, a rendszerszintű elvárásokhoz annak érdekében, hogy a kereskedelmet 

megfelelően tudjuk lebonyolítani a német iparral. 

 

3. ábra Magyarország import és export aránya Németországgal (forrás: [12]) 

A magyar ipari szegmens az Európai Unióra jellemző, korábban említett kihívásokkal 

küzd. A hazai vállalatok, különösen a magyar tulajdonú kisebb üzemek versenyképessége 

elmarad a világ vezető részétől, az ország innovációs indexe az utóbbi évtizedben 

stagnálást mutat [13] [14] (4. ábra). 

Az Ipar 4.0, és az ipari digitális transzformáció kitörési pont lehet Magyarország 

gazdasági versenyképességének növelésére [15]. A digitalizálással járó előnyök 
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megragadásához azonban a vállalkozásoknak befektetniük kell az infrastruktúrába, az új 

technológiákba és személyzetbe, valamint az adatáramlások integrációjába, amivel részt 

tudnak venni a globális értékláncban [JL4]. 

 

4. ábra A magyar innovációs index változása az utóbbi időben (forrás: [14]) 

Fontos kérdés azonban, hogy az ipari digitalizálási tendenciák mennyiben érintik a 

magyarországi ipari szereplőket [JL1], és hogyan jelentek meg az általános szakmai 

stratégiájukban. Fontos továbbá vizsgálni, hogy milyen közvetlen kihívásokkal néznek 

szembe az egyes ipari szereplők. Ennek a helyzetnek a megértését követően meg lehet 

határozni bizonyos vállalattípusokra jellemző ajánlásokat, ezzel hazánk vállalatainak 

digitális transzformációját lehet segíteni. 

Véleményem szerint egy vállalaton belül a karbantartási folyamatok lehetnek az új 

digitális megoldások legnagyobb haszonélvezői. Ennek a részlegnek rendkívül nagy a 

szakmai tudásigénye, hiszen az összes üzemeltetési rendszert kell működésben tartania. 

Továbbá a karbantartási folyamatok üzemi szintjét nagyszerűen lehet automatizálni az 

egyre inkább elterjedt okos szenzorok, aktuátorok, és a hozzájuk tartozó okos 

infrastruktúra segítségével. 

A karbantartási folyamatok az utóbbi időszakban egyre inkább beépültek az üzemeltetési 

tevékenységekbe és kulcskérdéssé váltak egy üzem termelési biztonságának 

fenntartásában. Megfelelő működésük esetén az egész termelési tevékenység optimálisan 

tud működni, el lehet velük kerülni a nem várt leállásokat, nagyobb anyagi és környezeti 
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károkat. A minőség tartásán túl a munkavédelmi biztonság, adott esetben a környezeti 

biztonság is alapvető szempont a megfelelő üzemeltetés fenntartásában. Ezért rendkívül 

fontos és aktuális a hazai vállalatok karbantartási folyamatainak megbízhatóságával és 

korszerűségével foglalkozni. 

1.1 Célkitűzések és kutatási kérdések 
A téma aktualitása és fontossága alapján célul tűztem ki, hogy a kutatómunka 

keretei között felmérjem a hazai ipar karbantartási szektorának digitális felkészültségét. 

Kutatásomat Magyarország egyik legfejlettebb szektorában, az autóiparban folytattam, 

hiszen ez az ágazat adja a hazai GDP 25%-át [16], és az egész beszállítói lánc élen jár a 

különböző innovációk alkalmazásában. Célom volt megismerni, hogy a hazai vállalatok 

miképpen gondolkodnak a digitalizációról és az Ipar 4.0-ról, illetve a saját folyamataikat 

tekintve hol tartanak ezeknek a bevezetésében. További célom volt, hogy feltárjam 

speciálisan a hazai tulajdonú vállalatokra vonatkozó jellemzőket, összehasonlítva a 

külföldi tulajdonú társaikéval. A téma aktualitása miatt további célom volt a COVID19 

világjárvány hatásának felmérése a kérdéskörben. A kitűzött célok alapján a következő 

kutatási kérdéseket fogalmaztam meg: 

Kutatási kérdések (KK): 

KK1: Az iparban jelen lévő karbantartási folyamatokban miképpen jelenik meg a 

digitalizáció és az Ipar 4.0? 

KK2: A magyar autóipari karbantartási részlegek hol tartanak a karbantartási 

folyamataik digitalizálásában? 

KK3: A hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások, illetve a nagyvállalatok 

karbantartási részlegei milyen sajátos jegyeket mutatnak az Ipar 4.0-ban? 

KK4: Hogyan hatott a COVID19 járvány a hazai autóipari vállalatok karbantartási 

folyamatainak digitalizálására? 
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1.2 Kutatási hipotézisek 
A feltett kérdések, a hazai autóiparban szerzett saját tapasztalatom és az ágazat 

szakembereinek véleménye alapján az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg: 

Hipotézisek (H): 

H1: A hazai tulajdonú autóipari kis- és középvállalatok kevésbé fejlettek Karbantartás 

4.0 tekintetében, mint a külföldi tulajdonú társaik. Ezt a lemaradást elsősorban a 

szaktudással rendelkező szakemberek hiánya okozza. 

H2: A hazai tulajdonú nagyvállalatok kevésbé fejlettek Karbantartás 4.0 tekintetében, 

mint a külföldi tulajdonú társaik. A magyar nagyvállalati szakemberek tisztában 

vannak a digitalizáció nyújtotta előnyökkel, viszont eltérően gondolkodnak a 

stratégia megvalósításáról. 

H3: A hazai autóipari vállalatok a Karbantartás 4.0 bevezetésének különböző 

stádiumaiban járnak, a stratégia pozitív hatásainak megítélése a különböző 

stádiumokban eltér egymástól. 

H4: A COVID19 világjárvány összességében felgyorsította a karbantartási folyamatok 

digitalizációját a hazai autóiparban. 

1.3 Kutatási lépések 
A kutatásom fő lépéseit az 5. ábra szemlélteti. A kutatás céljainak meghatározása 

után részletes irodalomkutatásba kezdtem, ami megfelelő kontextusba helyezte az egész 

felmérést. Ennek keretei között körül jártam az Ipar 4.0 legfrissebb fejlesztéseit, eszközeit 

és a karbantartással való kapcsolatát, vagyis az egész Karbantartás 4.0 koncepciót. Az 

irodalomkutatás eredményeit a 2. fejezetben ismertetem. Ezt követően mind kvalitatív 

(szakértői interjúk), mind kvantitatív (pilot felmérés) módon folytattam a téma 

feldolgozását. Az előzetes felmérés részleteit a 3.1. alfejezet mutatja be. Az 

irodalomkutatás és az előzetes felmérések megfelelő alapot adtak a teljes felmérés 

kérdéseinek összeállításához. A teljes felmérés folyamatát és módszereit a 3.2. alfejezet 

részletezi. A teljes felmérésből származó válaszokat rendszereztem, majd adatelemzést 

hajtottam végre. Ennek eredményeit a 4. fejezetben mutatom be. Végül az 5. fejezetben 

következtetéseket vonok le, és javaslatokat teszek a kutatás eredményének 

összefoglalásaként, melyek alapján megfogalmazom a tudományos téziseimet. 
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5. ábra A kutatás főbb lépései (saját ábra) 
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2 SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
Az Ipar 4.0 egy viszonylag részletesen kutatott témakör, a kifejezést tartalmazó 

tudományos publikációk éves száma a fogalom megjelenésétől kezdődően folyamatosan 

növekszik a ScienceDirect keresőoldala alapján. A továbbiakban a témában megjelent 

kutatásokról nyújtok egy átfogó körképet. Az első alfejezetben az Ipar 4.0-t jellemzem. 

A történelmi kitekintés után a fogalom elméleti alapjait részletezem, majd az egyes 

eszközeiről adok egy mélyebb áttekintést. A második alfejezetben a Karbantartás 4.0 

részleteit fejtem ki, amivel az első kutatási kérdésre (KK1) tudok választ adni. Itt az Ipar 

4.0-hoz hasonló módon az elméleti alapok után a fogalomhoz köthető eszközöket 

jellemzem. 

2.1 Az Ipar 4.0 elméleti alapjai 
Az összes ipari forradalom valamilyen új műszaki technológia gazdaságos 

tömegszerű hasznosításával kezdődött (6. ábra). Ilyen volt a 18. század végén a gőz- és 

vízenergia használatával működő gyártó berendezések feltalálása [17], mint például 

James Watt gőzgépe, a Montgolfier testvérek hőlégballonja vagy Richard Trevithick 

gőzmozdonya. A második ipari forradalmat a 19. század végén az elektromosság egyre 

magasabb szintű alkalmazása jelentette [18]. Az elektromos energiát hasznosító 

különböző berendezések (például az izzólámpa, a telefonközpont, vagy a villanymotor) 

egyre magasabb szinten tudták támogatni a gyártási teljesítmény fokozását, míg el nem 

érték a tömeggyártást. Az 1970-es évektől a különböző félvezetők elterjedése 

kirobbantotta a harmadik ipari forradalmat. Ezeknek a segítségével olyan eszközöket 

tudtak kifejleszteni, mint a programozható logikai egységek (PLC-k), személyi 

számítógépek vagy a programozható robotok. Ezek az eszközök lehetővé tették az egyre 

magasabb szintű irányítást, ami elvezetett a gyártás teljes körű automatizálásához. 

Napjainkban pedig a negyedik ipari forradalom kialakulását éljük. Ezt a forradalmat 

közvetlenül az ugrásszerűen megnövekvő számítási teljesítmény indokolta, amivel 

különböző fejlett kiber-fizikai rendszerek tudnak létrejönni [19] [JL5]. Ezáltal el tudunk 

érni az ipari fejlettség következő szintjére, ami az „intelligens” gyártást jelenti. 
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6. ábra Az ipari forradalmak és jellemzőik (forrás: [20]) 

A negyedik ipari forradalom vagy az Ipar 4.0 kifejezés megjelenését a 2011-es 

Hannoveri Vásárhoz lehet kötni. Itt mutatták be [20] a technológia alapjait a Német 

Műszaki Tudományok Intézet (Acatech), a Német Kutatási Minisztérium 

Kulcstechnológiák – Innováció-kutatás (Schlüsstechnologien – Forschung für 

Innovationen) és a Német Mesterséges Intelligencia Kutatóintézet (DFKI GmbH) 

vezetői együttműködésben. Véleményük szerint: „Az Ipar 4.0 lehetőséget kínál 

Németországnak, hogy tovább erősítse pozícióját mind gyártási lokációként, mind 

gyártóberendezések és IT üzleti megoldások beszállítójaként.” 

Az Ipar 4.0 kifejezésnek nincs egy általános érvényű, minden szereplő által elfogadott 

egzakt definíciója [21], de a szakértők meghatározásai viszont viszonylag jól 

körülhatárolják a fogalmat. A hivatalos német szövetség által megadott definíció 

szerint: „Az Ipar 4.0 az ipari gépek és folyamatok intelligens hálózatba kapcsolását 

jelenti az információs és kommunikációs technológia segítségével.” A McKinsey „az 

Ipar 4.0-t a gyártási ágazat digitalizálásaként határozza meg, amely gyakorlatilag 

minden termékalkatrészbe és gyártási berendezésbe beágyazott érzékelőket, 

mindenütt jelenlévő kiberfizikai rendszereket és az összes releváns adat elemzését 

jelenti” [22]. Thames és Shaefer pedig úgy fogalmaztak, hogy „az Ipar 4.0 alapvető 

célja a termelékenység és a műveleti hatékonyság emelése, valamint az 

automatizáltsági fok erősítése” [23]. 

Hermann és társai a következő négy alapelvvel jellemezték az Ipar 4.0-t [24]: 
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Együttműködés – Az Ipar 4.0 a gépek, eszközök, érzékelők és emberek azon 

képessége, hogy egy közös rendszerben össze tudnak kapcsolódni és kommunikálni 

tudnak egymással. 

Információs átláthatóság – Az Ipar 4.0 technológia által biztosított átláthatóság 

átfogó információkkal látja el az üzemeltetőket a gyártási folyamat minden pontjáról, 

ezáltal azonosítani tudják azokat a kulcsfontosságú területeket, amelyeken javítani 

lehet a funkcionalitás növelése érdekében. 

Technikai segítségnyújtás – A rendszerek technológiai lehetősége, hogy segítsék az 

embert a döntéshozatalban, a problémamegoldásban, valamint a nehéz vagy nem 

biztonságos feladatokban. 

Decentralizált döntések – A kiberfizikai rendszerek azon képessége, hogy a 

legmagasabb hatékonyság elérése érdekében önállóan döntsenek, és a lehető 

legautonómabban végezzék feladataikat. Csak bizonyos kivételes esetekben 

delegálják a feladatokat egy magasabb szintre. 

Kagermann [25] további két alapelvvel egészítették ki ezt a meghatározást: 

Virtualizáció – A gyártási szinten lévő szenzorok lehetővé teszik a gyártási 

folyamatok távoli nyomon követhetőségét és monitorozását. 

Modularitás – A gyártási folyamatnak megfelelően könnyen lehet gyártási 

modulokat a rendszerhez illeszteni, illetve attól elvenni. 

2.2 Az Ipar 4.0 technológiái 
A negyedik ipari forradalom kilenc technológiai eszközből [26] tevődik össze, 

úgymint az Ipari Dolgok Internete, a szimuláció, a Big Data analízis, a felhő informatika, 

a rendszerintegráció, a kiterjesztett valóság, a kollaboratív robotok, az additív gyártás és 

a kiberbiztonság (7. ábra) [27]. 
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7. ábra A negyedik ipari forradalom eszközei (forrás: [27]) 

2.2.1 Ipari Dolgok Internete (Industrial Internet of Things) és szimuláció 

Az Ipar 4.0 a különböző rendszerek és folyamatok digitális leképezésén alapszik. 

Az Ipari Dolgok Internetének (Industrial Internet of Things – IIoT) keretei között „okos” 

szenzorok és aktuátorok hálózatban kapcsolódnak egymással, annak érdekében, hogy az 

rendszerszinten optimálisan tudjanak működni. A szenzorok a fizikai világról, vagyis a 

gyártásról és annak folyamatairól gyűjtenek különböző információkat, majd azokat 

digitalizálják. Ezeket a folyamat paramétereket lokálisan vagy rendszerszinten 

feldolgozzák, monitorozzák, az aktuátorok (például motorok, szelepek) pedig a megfelelő 

módon közbe tudnak avatkozni. Ezen szenzorok és aktuátorok mindegyike egyénileg 

címezhetők, valós időben, szabványos protokollokon keresztül tudnak egymással és a 

rendszerrel kommunikálni [28]. A legtöbbször alkalmazott IIoT architektúra a 8. ábrán 

látható [29]. A szakirodalom legtöbbször négy réteget említ IIoT kapcsán: az érzékelési 

és beavatkozási réteg, a hálózati réteg, a feldolgozó réteg és az alkalmazási réteg [30] 

[31]. Az érzékelési és beavatkozási réteg különböző szenzorokból, biztonsági kamerákból 

stb. és aktuátorokból áll. A hálózati réteget a hálózatra különböző módon csatlakozott 

eszközök adják, például ethernet, WiFi/IEEE 802.15.4, vagy Bluetooth módon 

kapcsolódó hálózatok, és ezek felelősek az információk továbbításáért a következő, 
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feldolgozó réteg felé. Ez a réteg az adatokat informatikai felhőbe vagy más helyekre, 

például adatközpontokhoz továbbítja [29] [30]. Az alkalmazási réteg gyűjti össze az 

összes adatot, amire a rendszer használójának szüksége van. 

 

8. ábra Az IIoT rendszer rétegei (forrás: [29]) 

Az IIoT-hoz köthető további kifejezés a digitális ikerpár. Itt a rendszer nem a gyártásról 

és annak paramétereiről gyűjti az információkat, hanem egy bizonyos már legyártott 

termékről. Ez a fizikai rendszer pontos kiber másaként tartalmazza az eredeti összes 

funkcióját, monitorozva a különböző paramétereit annak életpályája során [32]. Továbbá 

a digitális ikerpáron szimulációval jövőbeli eseményeket is előre meg lehet határozni. 

Schneidegger és társai [33] definíciója szerint: „A szimuláció egy valós vagy hipotetikus 

rendszer modelljének megtervezése a rendszer viselkedésének leírására és elemzésére”. 

A szimuláció további hasznosítása a termékek életpályájának meghatározásán túl a 

vállalatok saját tervezési és gyártási rendszerüknél lévő döntéseinek támogatása. Ferreira 

és társai [34] így jellemzik a technológia Ipar 4.0-való kapcsolatát: „A szimuláció az Ipar 

4.0 egyik kulcsfontosságú technológiája, amely támogatja a tervezési és feltáró modellek 

fejlesztését a döntéshozatal, a tervezés és a komplex rendszerek működésének 

optimalizálása érdekében”. Például a Siemens Plant Simulation [35] nevű szoftvere 
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kitűnően alkalmas optimális gyártási layoutok meghatározására. Ezen eszközök 

használatával ki lehet szűrni a gyártás folyamatos működtetésében felmerülő szűk 

keresztmetszeteket, be lehet azonosítani különböző költésmegtakarítási lehetőségeket, 

illetve meg lehet határozni új és már meglévő gyártási folyamatok teljesítményét [36]. 

2.2.2 Felhőalapú informatika (Cloud Computing) 

Az IIoT eszközök által digitalizált jeleket több módon is lehet tárolni, az Ipar 4.0 

irányelvei a tárolást felhőalapú rendszerekben ajánlják. Amerikai Nemzeti Szabványügyi 

és Technológiai Intézet (NIST) szerint a felhőalapú rendszerek definíciója a következő: 

„A felhőalapú számítástechnika egy olyan modell, amelynek segítségével bárhonnan 

kényelmesen és igény szerint hozzáférhetünk a testreszabott informatikai erőforrások 

megosztott halmazához (például: hálózatokhoz, szerverekhez, tárhelyekhez, 

alkalmazásokhoz, szolgáltatásokhoz), miközben a rendelkezésre bocsátás minimális 

adminisztrációs tevékenységet és szolgáltatói beavatkozást igényel” [37]. 

Az informatikai felhő alkalmazásával egy vállalat az adatait, szolgáltatásait nem egy saját 

dedikált hardveren, hanem egy külső szolgáltató eszközön elosztva kezeli. A felhasználó 

vállalattól fizikailag el vannak különítve az informatikai szolgáltatás üzemeltetési 

részletei, ezeket az eszközöket a vállalat hálózaton keresztül, az internet segítségével 

érheti el (9. ábra) [38]. 

 

9. ábra A felhőalapú informatika infrastruktúra elvi ábrázolása (forrás: [38]) 
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A felhőalapú informatikát szolgáltatásuk szerint általában három típusra lehet bontani 

[39] [40]: 

Infrastruktúra szolgáltatás (Infrastructure as a Service): A felhőalapú informatika 

alapvető rendszerelemeit tartalmazza, és jellemzően hozzáférést biztosít a hálózati 

funkciókhoz, a számítógépekhez (virtuális vagy dedikált hardveren) és az adattárhelyhez. 

Platform szolgáltatás (Platform as a Service): A szolgáltatás üzemeltetője a felhasználó 

számára az alkalmazásainak teszteléséhez, futtatásához szükséges környezetet biztosítja. 

Az üzemeltető végzi a háttérben zajló kapacitáselosztást és a szoftverkarbantartást. 

Szoftverszolgáltatás (Software as a Service): Az informatikai felhő üzemeltetője egy 

kész terméket, szoftvert biztosít. A felhasználónak csak erre a szoftverre van rálátása, a 

mögöttes infrastruktúrát az üzemeltető kezeli és tartja fent. 

A felhő informatikát a számítástechnikai rendszerek kiszervezéseként is fel lehet fogni. 

Ennek számos előnye van, különösen a kis- és középvállalatok számára, mivel nem kell 

külön informatikai architektúrára költeniük és azt fenntartaniuk, hiszen a felhő 

szolgáltatásokat általában csak felhasznált adatmennyiség- vagy időalapon számlázzák ki 

a szolgáltatók. 

2.2.3 Big Data elemzés 

Az Ipar 4.0 elveinek megfelelően az IIoT-vel a gyártástól származó adatokat a 

felhő szolgáltatásokon lehet tárolni. Ezek az adatok azonban egy komplex rendszer 

esetében már rendkívül nagy méretűek is lehetnek, ami emberi kapacitással és a 

szokványos adatfeldolgozási módszerekkel lehetetlen lenne kezelni. Ezeken az eseteken 

tud a Big Data elemzés segíteni. 

Az IBM definíciója [41] szerint: „A Big Data elemzés a fejlett elemzési technikák 

alkalmazása nagyon nagy, változatos adathalmazokon, amelyek strukturált, félig 

strukturált és strukturálatlan adatokat tartalmaznak különböző forrásokból és különböző 

méretben, a terabájttól a zettabájtig”. 

Laney [42] szerint „a nagy mennyiségű, nagysebességű és nagy változatosságú 

információk a jobb megértés és döntéshozatal érdekében költséghatékony, innovatív 

jelfeldolgozást igényelnek.” Chen és társai tanulmánya [43] szerint: „[a Big Data] a 

technológia és architektúra új generációja, melynek az a célja, hogy nagyon nagy 

mennyiségű, széleskörű adathalmazból gazdaságosan vonja ki az értéket, lehetővé téve 

így a nagy sebességű adatrögzítést, felfedezést és/vagy elemzést.” 



 21 

A szakirodalom többnyire a három, angolul „V” betűvel kezdődő kifejezéssel írja körül 

a Big Data analízis fogalmát [44] [45]: 

• Volume (mennyiség): Az adatok a szokásos adattovábbításnál jóval nagyobb 

méretűek is lehetnek, valamint különböző forrásból is származhatnak; 

• Velocity (sebesség): Az adatok nagyon nagy sebességgel, valós időben kerülnek 

feldolgozásra, így monitorozva a pillanatnyi állapotot, hogy szükség esetén a 

leghamarabb közbe lehessen avatkozni; 

• Variety (változatosság): A beérkező adatoknak és információknak különböző 

formái lehetnek, például: képek, videók, log fájlok Lehetnek strukturált vagy akár 

nem strukturált formátumban is. 

A Big Data analízissel az ipari vállalatok sokkal pontosabb képet tudnak kapni a gyártás 

pillanatnyi és múltbeli állapotáról, ezáltal a rendszer szereplői lényegesen jobb döntést 

tudnak hozni. Különböző gépi tanulásos prediktív módszerekkel pedig a jövőről lehet 

nagy pontosságú előrejelzéseket adni. Ezeket az információkat fel tudják használni 

többek között a szűk keresztmetszetek meghatározására és csökkentésére, szükségletek 

előrejelzésére, vagy a prediktív karbantartás meghatározására. 

2.2.4 Rendszerintegráció 

Az Ipar 4.0 eszközeinek előnyeit csak abban az esetben lehet megfelelő módon 

kiaknázni, ha egy vállalaton belül a teljes horizontális - és vertikális rendszerintegráció is 

megvalósul (10. ábra) [46]. 

 

10. ábra A horizontális és vertikális integráció megvalósításának elvi ábrája (forrás: 
[46]) 
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A horizontális integrációval különböző vállalatok és vállalat részlegek között szoros 

együttműködés valósul meg. Ezek a szervezetek kölcsönhatásba lépnek egymással, és 

egy közvetlen, összekapcsolt ökoszisztémát hoznak létre. Ahhoz, hogy ezek a rendszerek 

egymással hatékonyan tudjanak kommunikálni, platformfüggetlen módon, ipari 

szabványok alapján kell őket fejleszteni. Ez lehetővé teszi számukra az adatok vagy 

információk megváltoztatását és a szállítói kötöttségek elkerülését [47]. Továbbá az 

ellátási lánc egyes szereplői a kapacitásaikat sokkal rugalmasabban kezelhetik egymás 

között [48]. 

Vertikális rendszerintegrációról akkor beszélhetünk, ha egy vállalatnál vagy vállalati 

részlegnél a szervezet minden szereplője egy közös rendszerben kapcsolatban állnak 

egymással (11. ábra) [49]. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az üzem legalsóbb szintjén, a gyártó eszközökön jelen 

lévő szenzorok és aktuátorok valós időben, közvetlenül kapcsolódnak a vállalat gyártási 

rendszerébe. Az általuk szolgáltatott információkról a rendszer minden egyes további 

tagja értesülni tud, azt a saját optimális működése szempontjából fel tudja használni, 

továbbá arra reagálni tud [50]. A vertikális integrációnak is közös szabványokon kell 

alapulnia, amik lehetővé teszik a gyors, valós idejű információáramlást [49]. 

 

11. ábra A vertikális integráció elvi ábrázolása (forrás: [49]) 

2.2.5 Kiterjesztett valóság (AR) 

Azuma [51] definíciója szerint: „A kiterjesztett valóság lehetővé teszi a 

felhasználó számára, hogy a valós világot lássa együtt virtuális tárgyakkal, amelyek a 
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valós világra helyeződnek vagy azt kiegészítik. Az AR tehát inkább kiegészíti a 

valóságot, mintsem teljesen helyettesíti azt. Ideális esetben a felhasználó számára úgy 

tűnik, hogy a virtuális és a valós tárgyak ugyanabban a térben léteznek.” 

Fraga-Lamas és társai [52] szerint a kiterjesztett valóság rendszerét az alábbi egységek 

adják: 

• A fizikai környezet rögzítésére szolgáló egység (például kamera vagy 

mélységérzékelő szenzor) 

• Kijelző, amely a fizikai környezetet a feldolgozó egység által kiadott 

információkkal egyszerre tudja megjeleníteni. Típusai: 

o kézi kijelző (például tablet vagy okostelefon); 

o térbeli kijelző (például digitális projektorok); 

o fejre szerelhető kijelző (például okosszemüveg vagy okos sisak). 

• Feldolgozó egység, amely a kivetítendő virtuális információkat tudja a kimenetére 

küldeni 

• Aktiváló elem (például GPS pozíciók, vagy gyorsulásmérők), amely a virtuális 

információk megjelenítését indítja el. 

Ezeknek az egységeknek a funkcióját az ipari gyakorlatban egy okostelefon vagy tablet 

egyre gyakrabban el tudja látni (12. ábra). 

 

12. ábra A kiterjesztett valóság alkalmazása ipari környezetben (forrás: [53]) 
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A kiterjesztett valóság lehetővé teszi, hogy bizonyos műveleteket mélyebb szakmai 

hozzáértés nélkül is el lehessen végezni, hiszen a rendszer lépésről lépésre tudja vezetni 

a felhasználót. Emiatt a technológiának számos ipari hasznosítási lehetősége van. Jelentős 

számú tanulmány [54] foglalkozik azzal, hogy a kiterjesztett valóság hogyan tudja a 

szerelési folyamatokat támogatni, illetve a karbantartási műveleteket is rendkívüli módon 

tudja segíteni. Ennek részleteit a 2.2.2. fejezetben fejtem ki bővebben. 

2.2.6 Kollaboratív robotok (kobotok) 

A harmadik ipari forradalommal megjelenő ipari robotokkal megfelelő módon 

lehet a különböző műveletek elvégzését automatizálni. Ezek a robotok az emberi 

teljesítmény sokszorosára képesek, így használatukkal nagymértékű 

teljesítménynövekedést lehet elérni, amely a versenyképesség növelésében és a költségek 

csökkentésében is tapasztalható [55]. A magas bekerülési költsége és a hozzáértő 

személyzet szükségessége miatt a robotok beszerzését a vállalatoknak alaposan 

mérlegelniük kell. A gyakorlatban [56] továbbá egyes munkákat sok esetben nem is lehet, 

vagy nem érdemes teljesen automatizálni, robottal végeztetni. Általában a nagy 

darabszámú, kis termékválasztékkal rendelkező termékek gyártásához gazdaságos a 

robotok használata (13. ábra). 

 

13. ábra Az automatizálás alkalmazhatóságának klasszikus elvei (forrás: [57]) 

Az Ipar 4.0 irányelvei alapján azonban a jövőben egyre inkább az egyéni vevői igényeken 

lesz a hangsúly, ahol szinte személyre szabott gyártást kell megvalósítani. Ezekre a 

feladatokra kiválóan alkalmasak a kollaboratív robotok vagy kobotok. Az ISO/TC 299 

[58] definíciója szerint „a kollaboratív robot vagy kobot olyan robot, amelyet arra 
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terveztek, hogy közvetlenül együttműködjön az emberrel egy meghatározott 

együttműködési térben. A kobotok az emberi munkát nem helyettesíteni, hanem 

kiegészíteni fogják, ahol az ember közvetlen kollégájának tekinthetők lesznek”. A 

kobotok át képesek venni az embertől a munka ismétlődő, megterhelő vagy veszélyes 

részét [59] [60]. 

Ötvözni lehet az emberi munkavégzés intuitív képességét és rugalmasságát, valamint a 

robotok megbízható és gyors működését. Így létre tud jönni a hatékony és gazdaságos 

gyártás alacsony darabszámú megrendelés esetén is. 

Az új megközelítéssel a robotok már nem egy biztonságos, elkülönített részen végzik a 

tevékenységüket, hanem közvetlenül az ember környezetében, létrehozva egy 

kollaboratív munkaállomást (14. ábra). Emiatt különös figyelmet kell fordítani a 

biztonsági kérdésekre. Nagy megbízhatóságú biztonsági szenzorokkal a kobotok 

folyamatosan monitorozzák a környezetüket, a munkaállomáson esetlegesen előforduló 

károkat. 

 

14. ábra Manuális és automata munkaállomások kombinációja (forrás: [61]) 

2.2.7 Additív gyártás (3D nyomtatás) 

Az additív gyártás, vagy közkeletű nevén 3D nyomtatás az ASTM szerint [62] 

"olyan technológiák összességeként definiálható, amelyek a szubtraktív gyártási 

módszerekkel szemben a 3D modelladatokból, általában rétegről rétegre történő 

anyagösszekötéssel képesek tárgyakat készíteni". Tehát az additív gyártási technológia 

nem az anyag egy részének eltávolításával (forgácsolás) vagy formájának módosításával 

(alakítás) készíti el a készterméket, hanem alapjaitól építi fel azt rétegről rétegre (15. ábra) 

[63]. 
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15. ábra A szubtraktív és az additív gyártás összehasonlítása (forrás: [64]) 

Az additív gyártási eljárással polimereket, fémeket és kerámiákat is fel lehet dolgozni 

[65], közülük is leggyakrabban polimereket szoktak használni. Az ASTM F42 - Additive 

Manufacturing nevű csoport kifejlesztett egy szabványcsomagot [66], amely az additív 

gyártási folyamatokat az alábbi 7 kategóriába sorolja [67] [68]: 

Fotopolimerizáció (Vat photopolymerization): Folyékony halmazállapotú́ monomer 

állapotban levő anyagot használnak alapanyagként, amelyet bizonyos típusú fénnyel 

például lézerrel szilárdítanak meg a kívánt pontokon, kirajzolva így a megadott formát. 

Anyag extrudálás (Material extrusion): A vékony, szál formájú́ alapanyagot keresztül 

nyomják egy forró fúvókán. Az olvadt alapanyagot szelektíven elhelyezik, majd az a 

felületen össze tud ragadni a korábban lerakott darabokkal, így ezek közös felületet 

tudnak alkotni. 

Porágy fúzió (Power bed fusion): A tárgyasztalon található vékony rétegű por állagú 

alapanyagot a megadott alakzatnak megfelelő bizonyos pontjain hőhatásnak tesznek ki, 

majd ezt megismétlik a következő rétegen is, így felépítve az egész alakzatot. 

Anyag elhelyezés (Material jetting): A tintasugaras nyomtatási eljáráshoz hasonlóan az 

alapanyagot a nyomtatófej felolvasztja, majd a megfelelő pontokon való elhelyezésével 

felépül a kívánt forma. 
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Kötőanyag-fecskendezés (Binder jetting): A porágy fúzió és az anyag elhelyezés 

technológiák ötvözése. A tárgyasztalon lévő por anyagot a nyomtató fejben felforrósított 

kötőanyaggal lehet szelektíven összekapcsolni, létrehozva így a megfelelő alakzatot. 

Közvetlen energiával történő rétegezés (Direct energy jetting): Olyan fémnyomtatási 

technológia, ahol az alapanyag hevítése és adagolása közvetlenül a nyomtatófejben 

történik. A fókuszált hőenergiát, például lézert, arra használják, hogy az anyagokat a 

lerakás során megolvasztva egy tárgyat képezzenek. 

Réteg laminálás (Sheet lamination): Fémlemezeket formára vágnak, majd ezeket 

valamilyen eljárással (pl. ultrahangos hegesztés) összekötnek, hogy egy tárgyat 

alkossanak. 

Az additív gyártás rendkívül rugalmas technológia. A hagyományos megmunkálásokkal 

szemben rendkívül változatos geometriájú termékeket is megfelelő minőségben lehet vele 

elkészíteni. [69] Az Ipar 4.0 elvárásainak megfelelően az additív gyártási technológiák 

alkalmasak a kis darabszámú, változatos termékkínálatú megrendelések gazdaságos 

lefedésére is, [70], mivel nincs szükség szerszámozásra vagy hagyományos 

megmunkálásra. A technológia további előnye, hogy a 3D modellből viszonylag gyors 

átfutási idő alatt készül el a késztermék, és ez rendkívül fel tudja gyorsítani a prototípusok 

legyártását. [65] 

2.2.8 Kiberbiztonság 

Az Ipar 4.0 eszközökkel és a magas szintű rendszerintegráció segítségével a 

vállalatok egyre nagyobb mértékben tárolják adataikat digitális formában. Ennek a nagy 

adatmennyiségnek a hatására jelentősen nő az ipari szereplők kiber fenyegetettsége is, 

ami a gyártó vállalatokat nagy kihívás elé állítja [71] [72]. Ezt Waslo és társai [73] a 

következőképp látják: „Habár az Ipar 4.0 a gyártásban és az ellátási lánc folyamataiban 

fokozza a digitális lehetőségeket, valamint az összekapcsolt eszközök forradalmi 

változást hoznak, az új szemlélet új kiber kockázatokat is hoz magával, amire az ipar alig 

van felkészülve.” Ezek a kockázatok közvetlen pénzügyi veszteséget, alacsony 

termékminőséget, sőt, a munkavállalók biztonságának fenyegetését is jelenthetik. 

Továbbá, az összeköttetésben lévő gyárak sebezhetőek lehetnek leállásokkal vagy más 

támadásokkal szemben (16. ábra) [73]. 
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16. ábra Az Ipar 3.0 és Ipar 4.0 összehasonlítása technológia és kiberfenyegetettségek 
alapján (forrás: [73]) 

A jövőben az Ipari 4.0 eszközök elterjedésének ezért az egyik kulcsa lehet az, hogy 

rendszer szinten sikerül-e a megfelelő kiberbiztonságot megteremteni [74]. A kockázatok 

széles skálája biztonságos, éber és rugalmas megközelítést igényel a veszélyek 

megértéséhez és a fenyegetések kezeléséhez: 

Biztonság: Mérlegelt, kockázatalapú megközelítést kell alkalmazni arra vonatkozóan, 

hogy mit és hogyan kell biztosítani. 

Éberség: Folyamatosan ellenőrzés alatt kell tartani a rendszereket, a hálózatokat, az 

eszközöket, a személyzetet és a környezetet a lehetséges fenyegetések elkerülése 

érdekében. 

Alkalmazkodás: Egy incidens esetén a szervezetnek gyorsan és megfelelően kell 

reagálnia a kialakult helyzetre. 
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2.3 Karbantartás 4.0 elméleti alapjai 
Az ipari forradalmak következtében a berendezések egyre nagyobb teljesítményre 

lettek képesek, egyre nagyobb értéket tudtak előállítani. A megfelelő szintű 

megbízhatóságukra egyre nagyobb figyelem hárult. Ezáltal a 20. század gyors ipari 

fejlődése magával hozta az üzemeltetési és karbantartási folyamatok fejlődését is. 

Kezdetben nagyjából a 2. világháború előtti időkig a meghibásodásig tartó üzemeltetési 

stratégia volt jellemző az iparban. Ebben az időben a gépeket addig használták, 

üzemeltették, amíg az el nem romlott, ami állásidőt okozott. Ahogy az állásidő egyre 

nagyobb költséggel járt, úgy egyre inkább igyekeztek ennek időtartamát lecsökkenteni. 

Az 50-es 60-as évek repülőipara magával hozta a kötött idejű tervszerű karbantartást. 

Ennek keretei között egy előre meghatározott üzem-, naptári időszakonként, vagy egy 

bizonyos teljesítmény elérése (például legyártott darabszám) után a berendezés kritikus 

egységeit preventív jelleggel ellenőrzik vagy cserélik. A szenzorok és diagnosztikai 

eszközök fejlődésével és gazdaságos használatával a jellemző paraméter szerinti 

üzemeltetés lett egyre népszerűbb az iparban, különösen a kritikus berendezések 

üzemeltetésénél. Ebben az esetben „a folyamat az üzemeltetés tárgyának állapotát 

jellemző paraméter vagy paraméterek mérésével és a mért adatok kiértékelésével 

határozzuk meg. A paraméterek ellenőrzése lehet folyamatos vagy időszakos”. [75] A 

Karbantartás 4.0 ennek a fejlődési ívnek hozta el a következő generációját. 

A Karbantartás 4.0 egy új kifejezés, amely a termelőberendezések karbantartásának 

következő generációját határozza meg. Jasiulewicz és társai [76] szerint „a Karbantartás 

4.0 az eszközök jövőbeli meghibásodásainak előrejelzéséről és végső soron a 

leghatékonyabb megelőző intézkedésről szól, a műszaki állapotra, a használatra, a 

környezetre, a karbantartási előzményekre és a máshol található hasonló berendezésekre 

vonatkozó nagy mennyiségű adatra vonatkozó fejlett elemzési technikák alkalmazásával, 

és tulajdonképpen minden olyan dologról szól, amely összefüggésbe hozható az eszköz 

teljesítményével”. Vagyis a Karbantartás 4.0 az Ipar 4.0 elveknek és eszközöknek az 

üzemeltetési és karbantartási folyamatokra való alkalmazása. 

Rødseth és társai [77] szerint az Ipar 4.0 prioritásai közé tartozik a karbantartás-tervezés 

és a termelés teljes integrációja, ami gazdaságosabb termelési rendszert tesz lehetővé a 

vállalatok számára. A Karbantartás 4.0 célja, hogy az új, digitális módszerekkel a lehető 

legkisebb állásidővel és optimális költségráfordítással megfelelő biztonság mellett 

lehessen üzemeltetni a gyártó berendezéseket (17. ábra). 
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17. ábra Az üzemeltetési stratégiák összehasonlítása (forrás: [78]) 

A hagyományos és a Karbantartás 4.0 összehasonlítására mutat egy tipikus esetet a 18. 

ábrán látható példa. Korábban, a reaktív karbantartás során többnyire csak a hiba 

bekövetkezése után értesítették a szakembereket és csak ezután kezdődött el a javítási 

folyamat. Ez a hiba jelzésével indult, majd beütemezték a manuális javítási munkát. 

Ezután a cserealkatrészek és a javító eszközök beszerzése, ütemezése történt. Ha minden 

rendelkezésre állt, elvégezték a javítási munkát, majd ellenőrizték a rendszer újbóli 

megfelelő működését. Ez esetben sok idő telt el állásidőben. 

A Karbantartás 4.0 keretében a rendszer működése során folyamatosan fut a háttérben 

egy támogató rendszer, amely gépi tanulási módszerekkel elemzi a rendszer pillanatnyi 

állapotát. Ez a támogató rendszer már előre tudja jelezni a rendszer egy későbbi 

meghibásodását, vagy karbantartást igénylő állapotát még annak bekövetkezése előtt. Ez 

megfelelő időben hibajelzést tud adni a többi támogató folyamatnak, és ezzel 

automatikusan további folyamatok indulnak el a háttérben. Beütemezésre kerül az összes 

szükséges erőforrás (alkatrész, eszköz, személyzet), hogy a műveletet a szükséges időben 

a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban el lehessen végezni. Az Ipar 4.0-nak 

megfelelően a műveletet különböző új generációs eszközökkel (például kobotok) is lehet 

támogatni. Ezáltal az egész leállási idő rendkívül le tud csökkenni. 
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18. ábra Az Ipar 3.0 és Ipar 4.0 hibajavítási folyamatlépései (forrás: [79]) 

Cachada és társai [80] a Karbantartás 4.0 tipikus adatfolyamaként hivatkozik az állapot-

alapú karbantartáshoz használt nyílt rendszerarchitektúrára (OSA-CBM). Az OSA-CBM-

et az ISO 13374-es szabvány írja le [81], amely az architektúra részeként a következő 

szinteket adja meg (19. ábra): 

Adatgyűjtés (DA): A digitális szenzorokból és jelátalakítókból származó adatokat 

rögzíti. 

Adatmanipuláció (DM): Jelátalakítást végez bizonyos algoritmusok alapján, hogy a 

bejövő jelből speciális jellemzőket ki tudjon nyerni. 

Állapotfelismerés (SD): Összehasonlítja a paramétereket az elvárt értékekkel vagy a 

működési határértékekkel, és állapotjelzőket és/vagy riasztást küld tovább. 

Egészségügyi értékelés (HA): Kiértékeli, hogy a rendszer megfelelő egészségügyi 

állapotban van-e. Ehhez felhasználja a rendszer pillanatnyi működési állapotát és a 

karbantartási előzményeket. 

Prognosztikai értékelés (PA): Előrejelzi a rendszer jövőbeli állapotát a jövőbeni 

használat függvényében. 
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Ajánlás generálás (AG): Ajánlásokat ad a karbantartási műveletekhez és a működési 

paraméterek módosításához.  

 

19. ábra Az ISO 13374-2: 2007 szabvány (forrás: [81]) 

A Karbantartás 4.0 integrálása rendkívül fontos egy vállalat számára, viszont a bevezetés 

elég nagy kihívásokat tud jelenteni. Annak érdekében, hogy a bevezetés minél 

hatékonyabb és gördülékenyebb legyen, az alábbi stratégiai elveket [79] fogalmazták meg 

a vállalatok számára: 

1. Beruházás az üzleti helyzet alapján: igazolni kell a stratégiai döntés létjogosultságát. 

Csak akkor szabad megvalósítani egy Karbantartás 4.0 beruházást, ha a várható 

megtérülés egyértelműen igazolható a részvényesek irányába. 

2. Fokozatosság: A Karbantartás 4.0 eszközökkel a korábbi karbantartási folyamatokat 

nem kell teljesen megszüntetni. Az új technológiának a jelenlegi rendszert kell 

kiegészítenie és támogatnia. 
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3. A meglévő karbantartási gyakorlatok átvétele: A vállalatoknak figyelembe kell 

venniük az aktuális Karbantartás 4.0 trendeket, és át kell venniük a legjobb gyakorlatokat 

a fokozatosság elve mellett. 

4. Alkalmazkodóképesség: A Karbantartás 4.0-val folyamatosan új, innovatív 

megoldásokat kell az üzemeltetési folyamatokba integrálni. A folyamatok időtálósága, a 

változásokhoz való gyors és zavartalan alkalmazkodóképesség kulcskérdés a stratégia 

megfelelő megvalósításában. 

5. Az adat mint eszköz: A Karbantartás 4.0 stratégia egyik vezérelve, hogy az ipar 

berendezések által generált nagy mennyiségű adatot be kell csatornázni a döntések 

meghozatalának folyamatába, és fel kell ismerni az adatok mögött meghúzódó, az üzem 

valódi működésére vonatkozó információt. 

6. Az üzemeltetés és karbantartás együttműködése: A Karbantartás 4.0 sikeresen csak 

akkor valósulhat meg, ha az összes alkalmazottat a rendszer részeként értelmezik. A 

Karbantartás 4.0 bevezetéséhez az üzemeltető személyzet megfelelő erőforrása és 

képzettsége szükséges. 

7. A kockázat megosztása Az ellátási lánc egyes szereplőinek együtt kell működniük a 

stratégia megalkotásánál. Mérlegelniük kell az egyedi kihívásokat és figyelembe kell 

venniük a beruházások és a tervek összehangolásának kölcsönösen előnyös módjait. 

2.4 A Karbantartás 4.0 eszközei 
Az Ipar 4.0 több eszközének karbantartási kapcsolódásával foglalkoztam korábbi 

publikációkban [JL2] [JL3]. A leggyakoribb eszközök a Dolgok Internete, a felhőalapú 

informatika, a Big Data elemzés, az additív gyártás, a kiterjesztett valóság és a 

kollaboratív robotok. Ezek karbantartási vetületeit mutatom be a következő részben. 

2.4.1 Dolgok Internete a karbantartásban 

A korábban ismertetett módon a Dolgok Internetéhez tartozó okos szenzorok és 

aktuátorok segítségével folyamatosan lehet a berendezések és az egész gyártási rendszer 

állapotát figyelemmel kísérni. Ezáltal az Ipari Dolgok Internete megfelelő adatokkal tud 

szolgálni a prediktív karbantartási módszerhez. Ezzel a módszerrel a vállalatok 

karbantartása hatékonyabb, biztonságosabb és gazdaságosabb lesz, valamint kevesebb 

hibával fog működni [82]. Holgado és Macchi tanulmánya [83] rámutatott, hogy a 

prediktív karbantartási módszer tud a legköltséghatékonyabb lenni. Ezzel technológiával 
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a műveleteket a megfelelő időpontra lehet szervezni, és azokkal a lehető legrövidebb 

folyamatmegállást lehet elérni.  

Az Ipari Dolgok Internetével különböző karbantartási folyamatokat lehet automatizálni. 

Ezáltal ki lehet váltani a folyamatból a manuális emberi műveleteket és funkciókat. Így 

nemcsak a rendszerbe kerülő hibák és veszteségek számát lehet redukálni, hanem az 

emberi hiba által okozott kiber- és adatbiztonsági sérülések kockázatát is lehet 

csökkenteni. [84] 

A szakirodalomban és az iparban az IIoT eszközök számos alkalmazását találjuk. 

Civerchia és társai [85] okos IIoT szenzorokat alkalmaztak egy erőmű állapotának 

figyelemmel kíséréséhez. Rezgés- és hőmérsékletadatokból tudták megállapítani a 

különböző folyamatlépések pillanatnyi állapotát, valamint ezekből határozták meg a 

következő karbantartási műveletet. A Bosch mérnökei [86] egyszerű IIoT szenzorok 

segítségével automatizálni tudták elektromos szekrények hőadatainak leolvasását. Ezt 

követően vizualizálták ezeket az adatokat, és egy alapvető riasztási rendszert állítottak be 

hiba esetén. 

A prediktív karbantartási IT infrastruktúráját a 20. ábra szemlélteti. A szenzor-adatokat 

egy IoT gateway-en keresztül tipikusan egy tárolásra használt informatikai felhőbe 

küldik, ahol azok további feldolgozására kerülhet sor. A felhőalapú informatika 

karbantartási alkalmazását, illetve az egyéb felhasználási módokat a következő részben 

foglalom össze. 

 

20. ábra A prediktív karbantartás IT infrastruktúrája (forrás: [87]) 
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2.4.2 Felhőalapú informatika a karbantartásban 

A gyártási szinten lévő Dolgok Internete szenzorainak és aktuátorainak adatai 

jellemző módon felhőalapú informatikai eszközökre érkeznek be és itt kerülnek tárolásra. 

Az informatikai felhők Ipari Dolgok Internete eszközökkel való összekapcsolásáról, ipari 

folyamatokba való integrálásáról Tao és társai [88] írtak mélyebben. 

Az informatikai felhők egyik legfőbb erénye, hogy azt interneten keresztül az arra 

jogosult személy vagy szolgáltatás könnyen el tudja érni [89]. Ilyen megoldást fejlesztett 

például a Volkswagen csoporthoz tartozó Seat járműgyár [90], ahol az egyik gyáruk 

hegesztő robotjainak prediktív karbantartását alakították ki egy informatikai felhőben. 

Hasonló példa forgácsoló gépek karbantartásának [91] kezelése felhőben. Itt a 

szenzoroktól érkező adatok a feldolgozás után a felhőben kerültek tárolásra. Ezen adatok 

alapján került kiszámításra a karbantartásig hátralevő idő. A megfelelő időben a 

karbantartó szakemberek a mobil eszközükre jelzést kaptak az elvégzendő feladatról (21. 

ábra). 

 

21. ábra A karbantartásban használható felhő infrastruktúra elvi elemei (forrás: [91]) 

A felhőben tárolt adatokhoz a szolgáltatók különböző vizualizációs eszközöket is szoktak 

kínálni, amivel könnyen át lehet tekinteni az éppen aktuális adatokat. Ennek a 

karbantartási felhasználására többnyire CMMS (Számítógépes karbantartás-

menedzsment rendszer) szoftverszolgáltatásként hivatkoznak a vállalatok. Egy ilyen 
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tipikus CMMS kezelőfelületet mutat a 22. ábra [92], ahol a napi karbantartási 

mutatószámokat könnyen és gyorsan le tudják olvasni a szakemberek. 

 

22. ábra CMMS KPI mutatótábla áttekintése (forrás: [92]) 

Ez a felhőalapú megoldás szolgáltatásként jelenik meg a kezelő számára, nem kell 

ismernie a mögöttes adatfolyamokat és tárolási mechanizmusokat, amelyek akár 

különböző szervereken és adatbázisokon szétszórtan is elhelyezkedhetnek [93]. 

2.4.3 Big Data a karbantartásban 

A Dolgok Internete által gyűjtött és az informatikai felhőben tárolt karbantartási 

adatok igazi erejét az adja, hogy ezeket az adatokat számítógéppel az emberi feldolgozási 

idő töredéke alatt meg lehet érteni. A beérkező adatok többnyire strukturáltak, azonban 

előfordulhatnak például a karbantartásról szóló szöveges jelentések, megjegyzések is 

[93]. A nagy üzemméret következtében ezek az információk egyszerre lehetnek rendkívül 

nagy méretűek, amiket a biztonságos üzemeltetés érdekében valós időben fel kell 

dolgozni. Ezekben az esetekben tudja segíteni a karbantartást a Big Data technológiája. 

A Big Data analízis továbbá támogatást nyújt a berendezések prediktív karbantartás 

számításainak elvégzésére. A géptípusra jellemző történeti adatok, a karbantartási 

szakemberek tudása és a jelenlegi állapot alapján modellezni lehet a berendezés 

pillanatnyi állapotát és teljesítményét [94]. A rendszer előre tudja jelezni a következő 

meghibásodás időpontját és módját, amire a szakemberek időben fel tudnak készülni 

alapanyagokkal, eszközökkel és emberi kapacitással. A 23. ábrán gyártó berendezések 
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csapágyainak karbantartási kezelőfelülete látható az elhasználódás valószínűségével [95]. 

Egy másik példa a vasúti sínek karbantartása Nagy-Britanniában [78]. Itt a Big Data 

elemzést a vasúti vonalak magas száma és a belőlük nyert adatok fontossága indokolta. 

 

23. ábra Szélturbina Big Data analízissel támogatott karbantartási felülete (forrás: [95]) 

2.4.4 Additív gyártás a karbantartásban 

Az additív gyártási technológia rendkívül jól tudja a különböző üzemeltetési és 

karbantartási folyamatokat támogatni. A prediktív karbantartás révén előre lehet tudni a 

meghibásodás várható idejét és a hiba jellegét. A megoldáshoz szükséges alkatrészt előre 

meg lehet rendelni, azonban alternatívaként a cserealkatrészt házon belül additív 

technológiával elő is lehet állítani. Ez többnyire számottevően gyorsabb átfutási idővel 

megoldható, hiszen a nem kell külső partnertől megrendelni, megoldható gyáron belül is. 

Továbbá a technológiával nincs szükség szerszámozásra, csupán az alkatrész 3D 

modelljére. Használatával a gyártó által már nem támogatott berendezéseket is el lehet 

látni alkatrészekkel a megfelelő karbantartás elvégzéséhez. A 24. ábra mutatja az additív 

gyártástechnológia alkalmazásának főbb előnyeit Ipar 4.0 környezetben. [96] 
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24. ábra Az additív gyártástechnológia főbb előnyei Ipar 4.0 környezetben (forrás: 
[96]) 

Additív gyártástechnológia karbantartási hasznosítására mutat példát a 25. ábra [97]. 

Ebben egy pneumatikus szelep egy meghibásodott alkatrészét cserélték ki egy 3D 

nyomtatott változatra, ami gyorsan és gazdaságosan oldotta meg a meghibásodást. 

 

25. ábra Meghibásodott alkatrész cseréje additív gyártással készült elemre (forrás: [97]) 

2.4.5 Kiterjesztett valóság a karbantartásban 

A kiterjesztett valóság technológia nagyszerűen beilleszthető a Karbantartás 4.0 

folyamataiba. A technológiával a karbantartási szakemberek könnyebben tudnak 

különböző tárgyakat beazonosítani és pontos utasítások segítségével azokat térben 

megfelelően elhelyezni annak érdekében, hogy a karbantartást megfelelően tudják ellátni. 

A témában megjelent példák nagy részénél valamilyen össze -vagy szétszerelő műveletet 

lehet kiterjesztett valósággal támogatni [98]. A 26. ábrán egy elektromos motor 
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karbantartására vonatkozó példa látható [99]. Ebben az alkalmazás egy marker 

segítségével fel tudja mérni a motor környezeti elhelyezkedését és a megfelelő 

pozícióban, méretben és orientációban tudja a korábban megadott modelleket 

megjeleníteni. Így pontosan megmutatja, hogy melyik alkatrésszel milyen teendője van a 

karbantartónak. Ez nagy segítség tud lenni számára, hiszen a rendszer lépésről lépésre 

tudja végig vezetni az elvégzendő műveleteken a karbantartót. Így kisebb szaktudás 

elegendő még a bonyolultabb munkák ellátásához is. 

 

26. ábra Kiterjesztett valóság alkalmazása motor karbantartására (forrás: [99]) 

További példa a 27. ábrán látható okos szemüvegekkel elvégzett egységek azonosítása 

[100]. Itt a kiterjesztett valóság rendszer a korábban említett felhő szolgáltatással vannak 

kapcsolatban. Így az IIoT segítségével valós időben kapnak információt a karbantartók 

az egyes részegységekről, amelyek helyzetét az AR technológiával gyorsan be tudják 

azonosítani. Így a hibamegoldási idő radikálisan lerövidül. 
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27. ábra Karbantartandó elemek beazonosítása kiterjesztett valóság alkalmazásával 
(forrás: [100]) 

2.4.6 Kollaboratív robotok a karbantartásban 

A korábbiakban ismertetettek szerint az kobotok gyorsan programozhatók és 

ugyanilyen gyorsan átprogramozhatók. A karbantartási folyamatokban fokozottan ki 

lehet használni ezt a rugalmasságot, mivel itt viszonylag sok kisebb tevékenységből áll 

össze a munkafolyamat. A kobotok tudnak segíteni a veszélyes, fárasztó vagy nagy 

erőbefektetéssel járó karbantartási munkákban, valamint ezeket automatizálni is lehet 

használatukkal. 

A brit online szupermarket, az Ocado kollaboratív robot prototípust fejlesztett ki 

karbantartási folyamatainak javítására [101]. Az ARMOR 6 nevű humanoid kobotjuk 

elkészítésében olyan fejlesztő szervezetek vettek részt, mint a Karlsruhe Institute of 

Technology (KIT) vagy a Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) [58]. A 

kobotba egy háromkamerás rendszert integráltak a környezet észlelésére. Az utasítások 

betáplálására beszédfelismerést használ, a megfogókkal ellátott kezeivel pedig tárgyakat 

tud mozgatni (28. ábra). 
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28. ábra Az Ocado kobotja ipari karbantartási folyamatban (forrás: [58]) 

2.4.7 Összegzés – az első kutatási kérdésre adott válasz 

Összefoglalva tehát az első kutatási kérdésre (KK1) adott választ: az iparban az 

Ipar 4.0 és a digitalizáció a karbantartási folyamatok következő generációját hozta el. A 

technológia nagy mértékben hagyatkozik a prediktív karbantartási módszerre, ahol a 

fókuszban a minél rövidebb gyártási állásidő van. Eszközeivel folyamatosan figyelemmel 

lehet kísérni a gyártási folyamatot. A gépi tanulási és Big Data módszerekkel elemezni 

lehet azt, és meg lehet hozni az optimális döntést. A teljes rendszer szintű integráció által 

az összes szükséges támogató tevékenység automatizálttá válik. A kollaboratív 

robotokkal és az additív gyártástechnológiával pedig a meghibásodásokat hatékonyan 

lehet megszüntetni. 
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3 A FELMÉRÉS TERVEZÉSE ÉS LEFOLYTATÁSA 
Az Ipar 4.0 egyes elemeinek szakirodalmi feldolgozása és a karbantartással való 

kapcsolatának feltárása után a felmérést a saját kutatásommal folytattam. Ebben a 

fejezetben ennek a kutatásnak a körülményeit és módszereit mutatom be. Az első 

alfejezetben a megalapozó kutatást részletezem annak érdekében, hogy kontextusba 

helyezzem a teljes felmérés kérdéseit. A második alfejezetben a teljes felmérés 

folyamatát, kérdéseit és körülményeit mutatom be. A harmadik alfejezetben a 

feldolgozáshoz, elemzéshez szükséges módszereket részletezem. 

3.1 A szakértői interjúk és a pilot felmérés folyamata 
Az irodalomkutatás rendszerezését követően szakértői mélyinterjúkkal folytattam 

a kutatást. Ennek során öt autóipari karbantartási vezetőt kerestem fel, akik szabad 

interjúk során beszámoltak a vállalatuk digitalizációs koncepciójáról. A kötetlen 

beszélgetések során körül jártam, hogy a Karbantartás 4.0 bevezetésének milyen 

stádiumában vannak az interjúalanyok vállalatai, általánosságban hogyan látják a hazai 

viszonyokat a szakirodalomban megjelenő bevezetési nehézségek tükrében, és milyen 

körülmények vannak erre a legnagyobb hatással. Ezek a válaszok a teljes felmérés 

kérdőívének számos részéhez szolgáltattak válaszlehetőséget, úgymint a karbantartási 

részlegek előnyei és hátrányai, vagy a Karbantartás 4.0-hoz kapcsolódó vélemények. 

A mélyinterjúkkal párhuzamosan egy pilot felmérést is elvégeztem, ami a teljes felmérés 

fogalomtársításhoz nyújtott válaszlehetőségeket. A felmérésbe – pilot jellegénél fogva – 

viszonylag kevés autóipari szereplőt vontam be (18 fő), viszont a válaszadók csoportja a 

kutatás szempontjából releváns vállalattípusok (nagyvállalat – KKV, magyar – külföldi 

tulajdonú, modern – idősebb gépparkkal rendelkező) mindegyikét tartalmazta. 

Ennek a felmérésnek a keretei között három egyszerű kérdést fogalmaztam meg, 

amelyekre kifejtős formában tudtak válaszolni a szakemberek. Ezen kérdések az alábbiak 

voltak: 

1. Ön milyen tulajdonságok alapján jellemezne egy gyár általános fejlettségi 

szintjét? 

Kérem, adjon meg három szempontot! 

2. Ön milyen tulajdonságok alapján jellemezne egy karbantartási folyamat 

fejlettségét? 
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Kérem, adjon meg három szempontot! 

3. Ön hogyan jellemezne egy okos gyárat? 

Kérem, adjon meg három szempontot! 

A kérdésenkénti három választ külön válaszokként kezeltem, ez megfelelő 

adatmennyiséget jelentett a későbbi feldolgozáshoz. A válaszokat szöveges formában 

kaptam meg, amelyek mindegyike jellemző témákat érintett. Például a gyár általános 

fejlettségére vonatkozó kérdés egyik válasza: 

„géppark; tőke; vezetőség”. 

A későbbi felhasználás érdekében a válaszokat témájukat tekintve csoportosítottam. A 

fenti példában a „géppark” választ a Technológia és innováció csoportba, a „tőke” választ 

a Piac és financiális folyamat csoportba, a „vezetőség” választ pedig a Humán csoportba 

soroltam. Így a három kérdéshez elkészült a csoportbontás, amelyek a teljes felmérés 

válaszlehetőségeit adják: 

Egy gyár általános fejlettségéi szintjének jellemzői: 

• 11 - {Hatékonyság, minőség és szállítási megbízhatóság} 

• 12 - {Piac és financiális folyamat} 

• 13 - {Technológia és innováció} 

• 14 - {Digitalizálás és nyomon követés} 

• 15 - {Automatizálás} 

• 16 - {Humán} 

• 17 - {Folyamatszemlélet} 

Egy karbantartási folyamat fejlettségének jellemzői: 

• 21 {Követhetőség, mérhetőség} 

• 22 {Tervezhetőség} 

• 23 {Szakszerűség} 

• 24 {Megelőző jelleg (preventív arány)} 

• 25 {Gyorsaság} 

• 26 {Géppark és felszerelések} 

• 27 {Rendszeresség} 

• 28 {Költség hatékonyság} 
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Az okos gyár jellemzői: 

• 31 {Digitalizálás} 

• 32 {Gyorsaság, hatékonyság} 

• 33 {Automatizálás} 

• 34 {Folyamatközpontúság} 

• 35 {Tervezhetőség} 

• 36 {Kommunikáció} 

• 37 {Környezetvédelem} 

Ezzel a felméréssel a célom az volt, hogy a teljes felmérés folyamattársításához 

válaszlehetőségek megadásán túl teszteljem az egész mintavételezési folyamatot és 

ellenőrizzem a módszert. Ennek az eredményeit külön publikációkban ismertettem [JL5] 

[JL6] [JL7]. A módszert a 3.3. fejezetben mutatom be részleteiben. 

3.2 A teljes felmérés folyamata 
A teljes felmérés bemenő adatai karbantartási szakemberek online kérdőívre adott 

válaszai adták. A szakértői interjúk és a pilot felmérés megfelelő alapot nyújtottak a teljes 

felmérés kérdéseinek összeállításához. A kérdőív első kérdései az adott válaszadó 

vállalattípusának meghatározására szolgáltak annak érdekében, hogy azokat külön 

lehessen vizsgálni és összehasonlítani. Külön kérdés irányult a vállalat tulajdonosának 

nemzeti hovatartozása, a dolgozói létszámra, a berendezések átlagos korára és az 

automatizáltságuk fokára. 

A tulajdonos nemzeti hovatartozására vonatkozó kérdésnél a magyar mellett az összes 

jelentősebb autóipari nemzet választási lehetőség volt, az értékelésnél viszont az összes 

külföldi tulajdonosi vállalatot egy csoportba soroltam, így összehasonlítva a hazai 

tulajdonú vállalatokat a külföldiekkel. Az értékelés során a jogszabályoknak megfelelően 

[102] a 250 fő alatti vállalatokat kis- és középvállalkozásnak (KKV), afölött 

nagyvállalatoknak minősítettem. A gyártó vállalatok gyakorlatának megfelelően a 10 

évnél alacsonyabb átlagkorú berendezésekből álló gyártórendszert fiatal, afölött idős 

gépparknak ítéltem. Az automatizálási szint eldöntéséhez a Frohm és társai [55] 

felosztását használtam gyártó vállalatra szabva az alábbiak szerint: 

Kérem, adja meg a vállalatuknál jellemzően használt berendezéseket és legmagasabb 

automatizáltsági szintjüket: 
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• Egyszerű kézi eszközök 

• Programozható kézi eszközök 

• Automatizált kézi eszközök 

• Statikus gyártó gépek 

• Programozható gyártó gépek 

• Félautomatizált gyártó sor 

• Teljesen automatizált gyártó sor 

A megelőző irodalomkutatás és a mélyinterjúk alapján állítottam össze azokat a 

válaszlehetőségeket, ahol a kérdések az egyes szakemberek véleményére, értékelésére 

vonatkoztak. A karbantartási részleg általános előnyeinek véleményezésénél a következő 

kérdést és válaszlehetőségeket adtam meg: 

Kérem, adja meg, hogy a vállalatánál lévő karbantartási személyzetnek melyek a legfőbb 

erényei (többet is megjelölhet): 

• Magas hatékonyság 

• Nagyfokú szakmai hozzáértés 

• Gyors hibamegoldás 

• Magas precizitás 

• Sokéves tapasztalat 

• Magas csapatmunka 

• Tanulási hajlandóság 

A karbantartási részleg általános nehézségeire pedig a következő kérdés és 

válaszlehetőségek vonatkoztak: 

Kérem, adja meg, hogy a vállalatánál lévő karbantartási személyzetnek melyek a legfőbb 

gyengeségei (többet is megjelölhet): 

• Alacsony hatékonyság 

• Kevés szakmai hozzáértés 

• Lassú hibamegoldás 

• Alacsony precizitás 

• Kevés tapasztalat 

• Tanulási hajlandóság hiánya 

• Alacsony csapatmunka 
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Ezt követően a kérdőív a Karbantartás 4.0 kérdésekkel folytatódott. Először a vállalat 

Karbantartás 4.0 jelenlegi bevezetési stádiumára kérdeztem rá, ahol a Nick féle felosztást 

használtam: 

Kérem, értékelje a vállalatánál lévő Ipar 4.0 stratégiát! 

• Nem létezik stratégia 

• Kísérleti jellegű megvalósítás elkezdődött 

• Stratégia kidolgozás alatt van 

• Stratégia megfogalmazódott 

• Stratégiai bevezetés alatt van 

• Stratégia megvalósult. 

Az irodalomkutatás és a szakértői interjúk alapján rákérdeztem arra, hogy a szakértők mit 

gondolnak a Karbantartás 4.0 előnyeinek: 

Ön mely szempontot tartja az Karbantartás 4.0 legfontosabb előnyének az Ön vállalatára 

tekintve (többet is megjelölhet): 

• Rugalmasság és agilitás 

• Költségcsökkentés 

• Jobb kínálat/kereslet egyeztetés 

• Jobb ügyfélélmény 

• Megnövelt hatékonyság és termelékenység 

• A gép állásidőinek csökkentése 

• Magasabb bevételek 

Hasonló módon a Karbantartás 4.0 bevezetésének nehézségeire is rákérdeztem: 

Ön szerint melyek a leginkább hátráltató tényezők a Karbantartás 4.0 elterjedésében az 

Ön környezetében (többet is megjelölhet): 

• Lassú megtérülés 

• Magas költségek 

• Nem megfelelő vezetői támogatás 

• Általános ismerethiány a technológiákról 

• Képzetlen munkaerő 

• Különböző folyamatok nehéz egységesítése 

• Nem megfelelő adatvédelem 
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Külön kérdésként az Ipar 4.0 eszközeinek megítélése is szerepelt a kérdőíven: 

Kérem, értékelje az alábbi Ipar 4.0 eszközöket az alapján, hogy azokat mennyire tartja a 

fontosnak vállalata szempontjából (1 – kevésbé fontos, 6 – nagyon fontos): 

• Rendszerintegráció 

• Szimuláció 

• Felhőalapú informatika (Cloud computing) 

• Kiberbiztonság 

• Dolgok internete (Internet of Things) 

• Big Data elemzés 

• Additív gyártás (3D nyomtatás) 

• Kiterjesztett valóság 

• Együttműködő robotok (kobotok) 

A kérdőív a téma aktualitása miatt a COVID19 és az Ipar 4.0 közötti kapcsolattal zárult. 

Ebben a világjárványnak az ipari digitalizálásra gyakorolt hatására kérdeztem rá: 

Kérem, adja meg, hogy az Ön megítélésé szerint a COVID-19-világjárvány az Ipar 4.0 és 

digitalizálás fejlődését hogyan befolyásolta! 

• Ezen folyamatok fejlődését gyorsította 

• Ezen folyamatok fejlődését lassította 

• Nem befolyásolta ezeket a folyamatokat 

Az, hogy mely vállalatok vehetnek részt a felmérésben nem volt előzetesen egyértelmű, 

hiszen nincs egy átfogó, hivatalos lista, amely lefedné a magyarországi autóipari 

szereplőket. Emiatt több nyilvántartást vetettem össze, amellyel létrejött a kutatásban 

részt vevők végleges köre. Ehhez az alábbi vállalati listákat használtam fel: 

• Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter [103] tagjai 

• Alföldi Regionális Iparfejlesztési Klaszter [104] tagjai 

• Hírös Beszállítói Klaszter [105] tagjai 

• Autopro online elérhető adatbázis [106] elemei 

A kérdőívet a Google Űrlap és az Óbudai Egyetem EvaSYS online rendszereken 

készítettem párhuzamosan. A felmérést 2021 márciusa és májusa között összesen 129 

karbantartási szakember, csoportvezető és menedzser töltötte ki. A fentieknek 



 48 

megfelelően – pontos autóipari nyilvántartás hiányában – az összes szereplő pontos 

számát is nehéz volt meghatározni. Egyes források alapján 700 körüli [107] azon 

vállalatok száma Magyarországon, akik a járműiparhoz köthetők. Saját összevetésem is 

ezt támasztotta alá, amely alapján 695-re tehető azon vállalatok száma, amelyek tényleges 

termelést, és ezáltal ipari karbantartást végeznek. Más hazai autóipari tanulmányokkal és 

felmérésekkel [108] [109] [110] összehasonlítva, az általam felmért vállalatok száma 

jelentős, az összes válaszadó száma alapján következtetések levonására alkalmas. 

A későbbi elemzésekhez a kitöltőket elsősorban a vállalat dolgozói létszáma (KKV vagy 

nagyvállalat), gépparkjának kora (fiatal vagy idős) és a tulajdonos nemzeti hovatartozása 

(magyar vagy külföldi) alapján osztottam fel. Ezen felosztás alapján a válaszadók arányait 

a következő ábrák mutatják be. A felmérésemben részt vevő vállalatok hazai és külföldi 

tulajdonú aránya 35-65% (29. ábra), a KKV és nagyvállalatok aránya 53-47% (30. ábra), 

valamint a modern és idős gépparkkal rendelkező vállalatok aránya is 53%-47% (31. 

ábra). 

 

29. ábra A teljes felmérésben részt vevő vállalatok tulajdonosi aránya 
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30. ábra A teljes felmérésben részt vevő vállalatok méret szerinti aránya 

 

31. ábra A teljes felmérésben részt vevő vállalatok géppark típusainak aránya 

Mind a minta nagysága, mind a válaszadók típusa alapján a felmérés reprezentatív, az 

egész hazai autóiparra megfelelő következtetések levonására alkalmas. A teljes felmérés 

eredményeit külön publikációkban ismertettem [JL9] [JL10] [JL11] [JL12]. 

3.3 Az alkalmazott elemzési módszerek 
A 4. fejezetben a felmérésre adott válaszokat elemzem. Ebben az alfejezetben 

ennek az elemzésnek a módját részletezem. Először a 4.1.1., a 4.2.1. és a 4.3.1. 

alfejezetben használt elemzés egyes lépéseit fejtem ki, majd a 4.1.2. és a 4.2.2. 

alfejezetekben használt fogalomtársítási módszert ismertetem. 
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3.3.1 Az adatok elemzésének lépései 

A 4.1. és a 4.2. alfejezetben a hazai tulajdonú KKV-kat, illetve nagyvállalatokat 

hasonlítom össze a külföldi tulajdonú társaikkal. Ennek az elemzésnek a lépéseit a 32. 

ábra tartalmazza. Az elemzés első lépése a válaszadók a fenti csoportokba való 

besorolása. Számottevő eltérések mutatkozhatnak az ipari digitalizálási projektekben, 

annak függvényében, hogy milyen a vállalat által használt gépállomány. Ezért 

kiindulásképpen a vállalattípusok által használt berendezéseket vizsgáltam. Először a 

gépparkok átlagos korát, majd a gépek automatizáltságát hasonlítottam össze. Ezt 

követően a Karbantartás 4.0 jelenlegi bevezetési állapotát vizsgáltam csoportonként, 

keresve köztük a számottevő eltéréseket. A jelenlegi bevezetési állapotból következik, 

hogy milyen okok állnak az esetleges lemaradások mögött. Emiatt a következő elemzési 

lépésem a vállalatok Karbantartás 4.0 bevezetési nehézségei voltak. A digitalizálás 

bevezetési nehézségei általában túlnyúlnak ezeken az okokon, többnyire a részleg 

általános nehézségeire vezethetők vissza. Emiatt a karbantartási egység általános 

kihívásaival folytattam az elemzést. Következő lépésként megvizsgáltam, melyek az 

egyes csoportok Karbantartás 4.0-hoz társított előnyei. Az elemzést a karbantartási 

részleg általános erősségeinek összehasonlításával zártam. 

 

32. ábra A KKV és a nagyvállalati adatok elemzésénél alkalmazott sorrend (saját ábra) 

A 4.3. alfejezetben a Karbantartás 4.0 bevezetésének különböző fejlettségi szintjén lévő 

vállalatokat hasonlítom össze egymással, ez alapján végeztem el a 33. ábrán látható 

elemzést. Első lépésként az adatokat felosztottam bevezetési stádium alapján. Az 

elemzést a Karbantartás 4.0 előnyeinek vizsgálatával kezdtem, majd a bevezetési 

nehézségeket hasonlítottam össze a különböző csoportok között, kiemelve a legfontosabb 

eltéréseket. Az egész elemzést az Ipar 4.0 eszközök megítélésének vizsgálatával zártam 

az egyes stádiumokban. 
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33. ábra Karbantartás 4.0 bevezetés különböző fejlettségi szintjén lévő válaszok 
elemzésének lépései (saját ábra) 

3.3.2 A fogalomtársítási módszer 

A fogalomtársítási módszert a 4.1.2. és 4.2.2. alfejezetekben arra használtam, 

hogy felmérjem, a szakemberek az egyes kulcsfogalmakhoz mennyi konkrét kifejezést, 

értelmezést tudnak párosítani. Ezáltal arra következtetek, hogy a szakemberek milyen 

részletességgel ismerik az adott fogalmat, és az egyes fogalmak között mennyire látják 

az összefüggéseket. 

Három kulcsfogalmat (a gyár általános fejlettsége, a karbantartási folyamat fejlettsége és 

az okos gyár) választottam, amelyekre vonatkozóan az egyes jellemzéseket begyűjtöttem, 

majd a válaszok között kapcsolódásokat megkerestem. Ezt olyan formában tettem, hogy 

megvizsgáltam, egy válaszadó egyik kérdésre adott válasza után a következő kérdésre 

milyen választ adott. Ez alapján három kapcsolati mátrix jött létre (1. kérdés – 2. kérdés 

kapcsolódás, 2. kérdés – 3. kérdés kapcsolódás és 1. kérdés – 3. kérdés kapcsolódás). Ezt 

a három kapcsolódási mátrixot egyesítettem, és egy közös hálózatba integráltam. Erre egy 

példát mutat a 34. ábra, amely a pilot felmérés kapcsolódásait tartalmazza. Egy 

csomópontnak minél több kapcsolódása van, arányosan annál nagyobb a mérete. 

Ugyanígy két csomópont közötti vonal vastagsága annál nagyobb, minél nagyobb a két 

csomópont közötti kapcsolat. Két csomópont közötti kapcsolódást az egymástól való 

távolságuk is mutatja. 
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34. ábra Az összes válasz közötti kapcsolati gráf (forrás: saját ábra) 

Ezt követően megkerestem a kapcsolódási hálózat igazán releváns kapcsolódásait. Ezt 

úgy határoztam meg, hogy azokat a csomópontokat vettem figyelembe, ahol a 

kapcsolódások egymás között minimum 85%-os (a pilot felmérésnél ezt 3 darab 

kapcsolódásra határoztam meg). Vagyis az egyik kérdésre adott válasz esetében nagy 

eséllyel adnak a másik kérdés válaszlehetőségére is pozitív választ. Itt nem csak egy 

mátrixon belüli egyezést vizsgáltam, hanem a három kérdésnek együtt kell megfelelnie a 

követelményeknek, vagyis azt vizsgáltam, hogy a három kérdés mely válaszoknál alkot 

releváns kapcsolódási háromszöget. Ez alapján kaptam meg a releváns kapcsolódási 

hálózatot, amelyre egy példát mutat az 1. táblázat és a 35. ábra, amely a pilot felmérés 

releváns háromszögeit tartalmazza. 
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Gyár fejlettség 

13 {Technológia és innováció} 
  

14 {Hatékonyság, minőség és szállítási 

megbízhatóság} 

Karbantartás fejlettség 

21 {Rendszeresség} 
    

22 {Tervezhetőség} 
     

23 {Gyorsaság} 
  

Okos gyár 

31 {Digitalizálás} 
     

32 {Gyorsaság, hatékonyság} 
   

33 {Automatizálás} 
    

1. táblázat A kiemelt kapcsolódást mutató válaszok (forrás: saját táblázat) 

 

35. ábra A kiemelt kapcsolódást mutató válaszok közötti kapcsolati gráf (forrás: saját 
ábra) 

  



 54 

4 A FELMÉRT ADATOK ELEMZÉSE 
A kutatási kérdések megválaszolásához a kutatást a felmért adatok elemzésével 

folytattam. A felmérés egyes elemeit és lépéseit a 3. fejezetben ismertettem. Az első és a 

második alfejezetben a hazai tulajdonú KKV-kat, illetve nagyvállalatokat hasonlítom 

össze egymással, amiből a harmadik kutatási kérdésre (K3) keresem a választ. A 

harmadik alfejezetben a hazai autóipar karbantartásának digitalizációját járom körül, 

amely a második kutatási kérdéshez (K2) kapcsolódik. A negyedik alfejezet pedig a 

negyedik kutatási kérdéshez (K4) tartozik, amely a Covid-19 járvány digitalizációjára 

gyakorolt hatásával foglalkozik. Mindegyik alfejezet végén röviden összefoglalom a 

témára vonatkozó lényeges következtetéseket. 

4.1 Hazai és külföldi tulajdonú kis- és középvállalkozások 

összehasonlítása 
A hazai és a külföldi tulajdonú kis- és középvállalkozások közötti, az összes 

válasz összevetésének abszolút korrelációja viszonylag alacsony (korrelációs együttható 

(R): 0,581), közepes korrelációról van szó. Vagyis számottevő különbségeket lehet 

felfedezni a két csoport között. 

4.1.1 Adatelemzés 

A kapott válaszokat tekintve szembetűnő különbséget mutat a két csoport által 

használt gépek tulajdonsága (36. ábra). Az látható, hogy a hazai és a külföldi tulajdonú 

KKV válaszadók gépparkja hozzávetőlegesen ellentétes arányt mutat korban, és a hazai 

tulajdonúak rendelkeznek modernebb gépparkkal. 

 

36. ábra A felmérésben részt vevő KKV-k gépparkjának kor szerinti megoszlása (saját 
ábra) 
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A géppark típusa (37. ábra) viszont olyan eloszlást mutat, amelyben a hazai tulajdonú 

vállalatokra az alacsonyabb automatizáltságú eszközök, gépek, a külföldi tulajdonú 

KKV-kra pedig a félautomatizált vagy teljesen automatizált gyártó sorok a jellemzőek 

inkább. 

 

37. ábra A felmérésben részt vevő KKV-k gépparkjának típus szerinti megoszlása 
(saját ábra) 

Ezek alapján kijelenthető, hogy a felmérésben részt vevő hazai tulajdonú KKV-kra az 

alacsony automatizáltságú, újabb géppark a jellemző, míg a külföldi tulajdonú KKV-knak 

a magas automatizáltságú berendezések, viszont idősebb géppark a sajátossága. 

Ez alapján arra a következtetésre is lehetne jutni, hogy a hazai és a külföldi tulajdonú 

KKV-k alacsony korrelációja a gépparkukból adódik. Ezt cáfolja viszont a modern és 

idős gépparkkal rendelkező vállalatok válaszainak abszolút korrelációs értéke, amely 

0,771. Ez magasabb a hazai és külföldi tulajdonú KKV-k számánál. Vagyis itt kisebb az 

eltérés a két csoport között. Emiatt a továbbiakban taglalt különbségeket egyértelműen a 

vállalati méretre és a tulajdonosi háttér együttes hatására lehet visszavezetni. 
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Először vizsgálom a Karbantartás 4.0 jelenlegi státuszát a válaszadók esetében (38. ábra). 

A hazai tulajdonú KKV-knál sokkal nagyobb arányban van jelen a Karbantartás 4.0 

kezdeti stádiuma (nem létezik stratégia vagy kísérleti jellegű bevezetés). A külföldi 

tulajdonú KKV-nál nagyobb arányban vannak a későbbi stádiumú bevezetési lépések (a 

stratégia megfogalmazódott vagy bevezetés alatt van). Tehát a hazai tulajdonú kis- és 

középvállalkozások a Karbantartás 4.0 érettségben sokkal fejletlenebbek, 88%-uknál még 

nincs megfelelő stratégia, szemben a külföldi tulajdonú KKV-k 61%-ával. 

 

38. ábra A felmérésben részt vevő KKV-k Karbantartás 4.0 stratégia bevezetési 
állapota (saját ábra) 

A vizsgálatot a karbantartási részlegek nehézségeivel folytatom azt kutatva, hogy honnan 

ered ez a viszonylag alacsony arány. A Karbantartás 4.0 nehézségeire vonatkozó 

kérdésnél (39. ábra) a válaszadók szignifikánsan nagyobb hányada adta meg a képzetlen 

munkaerőt a hazai tulajdonú KKV-k esetében. Tehát a hazai cégekre különösen jellemző 

az, hogy nehézséget jelent számukra a megfelelő szakemberek találása, akik a 

digitalizációt tudnák segíteni. További problémaforrást jelenthet a Karbantartás 4.0 

bevezetése kapcsán a magas költségek, viszont ez mind a két vizsgált csoportnál is 

jelentős arányban fordul elő. Kirívó adatot található a külföldi tulajdonú KKV-knál a 
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különböző munkafolyamatok nehéz egységesítésére vonatkozó válasznál. Érdemes itt 

megemlíteni, hogy egyik csoport sem tartja nehézségnek a megfelelő adatvédelem 

kialakítását. 

 

39. ábra A felmérésben részt vevő KKV-k Karbantartás 4.0 bevezetési nehézségei 
(saját ábra) 

A karbantartási részleg általános nehézségeire vonatkozó kérdésre adott válaszok tovább 

árnyalják a képet (40. ábra). Azok a válaszok, amelyek kifejezetten a munkaerő szakmai 

minőségére vonatkoznak (kevés szakmai hozzáértés, lassú hibamegoldás) alacsony 

pontszámot kaptak a hazai vállalatoknál. Ezt egybevetve az előző kérdéssel arra 

következtetek, hogy a hazai KKV-k karbantartási dolgozói szakmailag megfelelő szintet 

képviselnek, viszont a digitalizáció és a Karbantartás 4.0 által felmerülő kihívásokra nem 

állnak készen. Jelentősen magasabb a válaszadók aránya továbbá a hazai tulajdonú KKV-

knál az alacsony hatékonyság válasznál. Ugyanígy magasabb arány fedezhető fel a lassú 

hibamegoldásnál és a csapatmunka alacsony arányánál a külföldi KKV-k esetében. 
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40. ábra A felmérésben részt vevő KKV-k karbantartásra vonatkozó általános 
nehézségei (saját ábra) 

A bevezetési nehézségek után áttekintem azt, hogy mit gondolnak az ágazatban a 

Karbantartás 4.0 által nyújtott előnyökről (41. ábra). A hazai tulajdonú KKV-kra sokkal 

inkább jellemző az, hogy a Karbantartás 4.0 előnyeit a rugalmasság és agilitás 

növelésében látják. Ezzel szemben a külföldi tulajdonú KKV-k a gépi állásidő 

csökkentését kötik relatíve nagyobb arányban a fogalomhoz. Ezek a válaszok illenek a 

két csoport által használt gépparkokra, visszavezethetők a tulajdonságaik közötti 

különbségre. Megállapítható, hogy sem a hazai, sem a külföldi tulajdonú KKV-k nem a 

gyengeségeik csökkentésére koncentrálnak, hanem mind a két csoport a saját előnyeit 

szeretné még inkább előtérbe helyezni a Karbantartás 4.0 fejlesztések által. A hazai 

tulajdonú, kevésbé automatizált gépparkkal rendelkező vállalatok a változatosabb 

termékpalettájukhoz akarnak további rugalmasságot és agilitást elérni. A külföldi 

tulajdonú KKV-k pedig az automatizált, rugalmatlanabb gyártó soraiknak akarnak 

további állásidő csökkenést realizálni. Ezt a megállapítást támasztja alá az, hogy mind a 

két csoport válaszainál a legnagyobb arányt a megnövelt hatékonyág és termelékenység 

adja. 
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41. ábra A felmérésben részt vevő KKV-k Karbantartás 4.0 bevezetéshez társított 
előnyei (saját ábra) 

A karbantartási részlegek általános előnyeinél (42. ábra) nem látható kimagasló eltérés a 

két csoport között. Mind a hazai, mind a külföldi tulajdonú KKV-k a sokéves tapasztalatot 

és a gyors hibamegoldást adják meg legfontosabb válaszként. 

 

42. ábra A felmérésben részt vevő KKV-k karbantartásra vonatkozó általános erősségei 
(saját ábra) 
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4.1.2 Fogalomtársítások elemzése 

Szembetűnő különbség tapasztalható a két csoport három fogalomtársításra adott 

válaszaiból készített releváns hálózati ábrán (2. és 3. táblázat, valamint a 43. és 44. ábra). 

A hazai tulajdonú KKV-knál csupán egy háromszöget lehet megadni, vagyis a fejlett 

gyárra vonatkozó digitalizálás és nyomon követés {16}, a fejlett karbantartásra vonatkozó 

rendszeresség {21}, és az okos gyárra vonatkozó gyorsaság és hatékonyság {35} 

válaszokat. Ez a hármas megjelenik a külföldi tulajdonú KKV-knál is, viszont ehhez 

sokkal több további fogalom társul mind a három kérdésnél. Ezek a fejlett gyárra 

vonatkozó technológia és innováció {11}, hatékonyság, minőség és szállítási 

megbízhatóság {14}, a fejlett gyárra vonatkozó gyorsaság {23}, követhetőség és 

mérhetőség {24}, szakszerűség {26} és költséghatékonyság {27}, illetve az okos gyárra 

vonatkozó digitalizálás {31}, környezetvédelem {32}, automatizálás {34}, 

kommunikáció {36} és tervezhetőség {37}. Ezek alapján megállapítható, hogy a hazai 

tulajdonú szakemberek sokkal kevésbé kapcsolják össze a saját részlegük és a 

karbantartási folyamatok fejlettségét a fejlett gyárak folyamataival és az okos gyárak 

fogalmaival. Ez egyértelműen a már korábban említett digitalizációra vonatkozó 

ismeretek hiányából ered. 

Gyár fejlettség 

16 {Digitalizáltság és nyomon követés} 

Karbantartás fejlettség 

21 {Rendszeresség} 
    

Okos gyár 

35 {Gyorsaság, hatékonyság} 
  

2. táblázat A felmérésben részt vevő hazai tulajdonú KKV-k fogalomtársításra adott 
válaszainak releváns kapcsolati elemei (saját táblázat) 

 
43. ábra A felmérésben részt vevő hazai tulajdonú KKV-k fogalomtársításra adott 

válaszainak releváns kapcsolati hálója (saját ábra) 
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Gyár fejlettség 

11 {Technológia és innováció} 
  

14 {Hatékonyság, minőség és szállítási 

megbízhatóság} 

16 {Digitalizáltság és nyomon követés} 

Karbantartás fejlettség 

21 {Rendszeresség} 
    

23 {Gyorsaság} 
     

24 {Követhetőség, mérhetőség} 
  

26 {Szakszerűség} 
    

27 {Költséghatékonyság} 
   

Okos gyár 

31 {Digitalizálás} 
     

32 {Környezetvédelem} 
   

34 {Automatizálás} 
    

35 {Gyorsaság, hatékonyság} 
  

36 {Kommunikáció} 
    

37 {Tervezhetőség} 
    

3. táblázat A felmérésben részt vevő külföldi tulajdonú KKV-k fogalomtársításra adott 
válaszainak releváns kapcsolati elemei (saját táblázat) 

 

44. ábra A felmérésben részt vevő külföldi tulajdonú KKV-k fogalomtársításra adott 
válaszainak releváns kapcsolati hálója (saját ábra) 
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4.1.3 Következtetések 

A megkérdezett autóipari vállalatok karbantartási szakemberei által adott 

válaszok elemzéséből a következő főbb következtetésekre jutottam a hazai és külföldi 

tulajdonú kis- és középvállalkozások (KKV) esetében: 

• A hazai tulajdonú KKV-k lényegesen korszerűbb gépállománnyal rendelkeznek a 

külföldi tulajdonúakkal szemben, ugyanakkor ezek az eszközök alacsonyabb 

automatizáltsági fokúak. 

• A hazai tulajdonú KKV-k elmaradnak külföldi tulajdonú társaiktól a Karbantartás 

4.0 stratégia bevezetése terén. 

• A hazai tulajdonú KKV-k karbantartási részlegeinek a Karbantartás 4.0 

megvalósításában a fő nehézségeket a szakképzett munkaerő hiánya és a magas 

költségek jelentik. Ez a hiányosság azonban csak a digitalizációra és az ahhoz 

kapcsolódó ismeretek hiányára terjed ki, a tisztán karbantartási készségek 

tekintetében nincs jelentős különbség. 

• Sem a hazai, sem a külföldi tulajdonú KKV-k nem látják a digitalizációban a 

hiányosságaik csökkentésének lehetőségét, hanem inkább annak előnyeire 

koncentrálnak, mindkét csoport a Karbantartás 4.0 fejlesztések révén tovább 

kívánja növelni saját erényeit. 

• A külföldi tulajdonú KKV-k lényegesen több fogalmat tudnak társítani a modern 

gyár, a modern karbantartás és az intelligens gyár kifejezésekhez. 

4.2 Hazai és külföldi tulajdonú nagyvállalatok összehasonlítása 
A nagyvállalatok közötti, az összes válasz összevetésének abszolút korrelációja 

magasabb (R=0,7521), mint a KKV-knál, ez esetben magas korrelációról és jelentős 

kapcsolatról van szó. Az eltérő vállalati kultúra miatt azonban érdemes elvégezni a hazai 

és a külföldi tulajdonú nagyvállalatok összehasonlítását, megkeresve az egymással való 

hasonlóságokat vagy éppen eltéréseket. 

4.2.1 Adatelemzés 

A nagyvállalatok vonatkozásában a hazai tulajdonú vállalatok gépállományának 

korát tekintve a KKV-khoz hasonló eloszlás látható (45. ábra). Azaz e vállalatok kétszer 

annyi modern géppel rendelkeznek, mint időssel. A külföldi nagyvállalatoknál viszont ez 

az arány teljesen kiegyenlített. 
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45. ábra A felmérésben részt vevő nagyvállalatok gépparkjának kor szerinti megoszlása 
(saját ábra) 

A két csoport gépparkjának típusát tekintve a KKV-khoz képest nincs akkora eltolódás a 

két véglet között (46. ábra). Azonban itt is látszik, hogy a hazai vállalatokra a kevésbé 

automatizált berendezések a jellemzőek, például a programozható kézi eszközökből 8%-

kal, a statikus gyártó gépekből 7%-kal van ebben a csoportban. A külföldi tulajdonú 

nagyvállalatoknál pedig jelentősen magasabb a félautomatizált gyártó sorok (8%-kal) 

aránya. Összességében tehát elmondható, hogy a hazai tulajdonú nagyvállalatokra 

ugyanúgy az újabb, alacsonyabban automatizált berendezések a jellemzőek, viszont 

sokkal kisebb arányban, mint a KKV-knál. A külföldi tulajdonú nagyvállalatoknál ezzel 

szemben kevésbé lehet ilyen trendet felfedezni, azok hozzávetőlegesen kiegyenlített 

arányban birtokolnak különböző automatizáltságú berendezéseket. 

 

46. ábra A felmérésben részt vevő nagyvállalatok gépparkjának típus szerinti 
megoszlása (saját ábra) 
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A Karbantartás 4.0 bevezetési stádiumát tekintve (47. ábra) a hazai és a külföldi tulajdonú 

nagyvállalatok közötti eloszlás ellentétes a KKV-knál látottakhoz képest. Kirívóan nagy 

arányban, a külföldi tulajdonú nagyvállalatok több mint 50%-ánál nem létezik 

Karbantartás 4.0 bevezetési stratégia. 25%-uknál pedig még csak a kísérleti megvalósítás 

kezdődött el. A hazai tulajdonú nagyvállalatoknál meg kell említeni, hogy azok a KKV-

khoz képest jóval nagyobb arányban vannak a Karbantartás 4.0 magasabb bevezetési 

stádiumában (stratégia bevezetés alatt vagy stratégia megvalósult) lévő vállalatok. 

Érdemes ugyanakkor látni azt is, hogy jelentős hányaduk (27%) a stratégia kidolgozási 

fázisánál tart. Ezek alapján kijelenthető, hogy a KKV-khoz képest a hazai tulajdonú 

nagyvállalatok sokkal inkább gondolják a Karbantartás 4.0 bevezetését időszerű 

fejlesztési iránynak, viszont jelentős hányaduk (72%) még nem tudott túllépni a 

kidolgozási stádiumon. 

 

47. ábra A felmérésben részt vevő nagyvállalatok Karbantartás 4.0 stratégia bevezetési 
állapota (saját ábra) 

Az okok feltárásához az elemzést a KKV-khoz hasonlóan a Karbantartás 4.0 bevezetési 

nehézségeivel (48. ábra) folytattam. Itt a leginkább szembetűnő különbség abban a 
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tekintetben, hogy a hazai tulajdonú nagyvállalatoknál lévő képzetlen munkaerőt 

megjelölő válasz magasabb aránya. Továbbá itt jelentősen magasabb a nem megfelelő 

vezetői támogatás. A külföldi tulajdonú nagyvállalatoknál a KKV-khoz hasonlóan a 

szakemberek a legnagyobb problémát a különböző folyamatok nehéz egységesítésében 

látják, illetve itt is jelentős az általános ismerethiány. Érdemes itt megemlíteni továbbá, 

hogy a KKV-hoz képest mind a két nagyvállalati csoportnál jelentősen alacsonyabb a 

költség tényező és a megtérülés idejét sem látják kiemelkedően nagy problémának. A 

KKV-khoz hasonlóan itt is rendkívül szembetűnő, hogy egyik vizsgált csoport sem 

tulajdonít számottevő nehézséget az adatok megfelelő védelmének. 

 

48. ábra A felmérésben részt vevő nagyvállalatok Karbantartás 4.0 bevezetési 
nehézségei (saját ábra) 

A karbantartást érintő általános nehézségekre vonatkozó kérdés jelentős eltérést mutat a 

vizsgált két csoport között (49. ábra). A külföldi tulajdonú nagyvállalatok véleménye 

szerint a legnagyobb nehézség a karbantartási munkákhoz tartozó különböző úgynevezett 

soft skillekben [111] van, vagyis a tanulási hajlandóság hiányában, az alacsony 

csapatmunkában és az alacsony precizitásban van. Ezzel szemben a hazai tulajdonú 
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nagyvállalatok egyértelműen a különböző szakmai szempontokat jelölték meg a 

legnagyobb nehézségükként. Ilyen szakmai pont az alacsony hatékonyság, a lassú hiba 

megoldás vagy a kevés tapasztalat. 

 

49. ábra A felmérésben részt vevő nagyvállalatok karbantartásra vonatkozó általános 
nehézségei (saját ábra) 

Ezek után áttekintettem, hogy a nagyvállalati szakemberek hogyan értékelik a 

Karbantartás 4.0 előnyeit és ez hogyan kapcsolódhat a saját részlegük előnyeinek 

kihasználásához. A Karbantartás 4.0 előnyeit vizsgálva (50. ábra) rendkívül egységes kép 

látható. A hazai tulajdonú nagyvállalatok szakemberei szinte pontosan ugyanolyan 

mértékben látják ezen fejlesztési irány előnyeit, mint a külföldi tulajdonú vállalatnál lévő 

kollégáik. Ezen szempontok közül is a legkiemelkedőbb a megnövelt hatékonyság és 

termelékenység, illetve a gép állásidőjének csökkentése válasz. Továbbá megállapítható, 

hogy a vevőket érintő válaszok (mind a jobb kínálat/kereslet egyeztetés, mind a jobb 

ügyfélélmény) alacsony arányt mutatnak. 
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50. ábra A felmérésben részt vevő nagyvállalatok Karbantartás 4.0 bevezetéshez 

társított előnyei (saját ábra) 

A két csoport hasonló véleménye a karbantartás általános előnyeire vonatkozó kérdésnél 

is megjelenik (51. ábra). A nagyobb különbséget itt a külföldi tulajdonú nagyvállalatok 

esetében csupán a magasabb arányú gyors hibamegoldás válasz, a hazai vállalatoknál 

pedig a sokéves tapasztalat adta. 

 
51. ábra A felmérésben részt vevő nagyvállalatok karbantartásra vonatkozó általános 

erősségei (saját ábra) 
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4.2.2 Fogalomtársítások elemzése 

A két csoportnak a korábban vizsgált három fogalomtársításra adott válaszaiból 

készített releváns hálózati ábrán nagyobb különbséget is tapasztalhatunk (4. és 5. táblázat, 

valamint 52. és 53. ábra). A KKV-khoz képest itt nem tapasztalható viszonylag alacsony 

(hazai tulajdonú KKV-k) vagy éppen nagyon széles fogalomtársítás (külföldi tulajdonú 

KKV-k). A hazai tulajdonú nagyvállalatok a fejlett karbantartást egyértelműen a 

gyorsasághoz {26} kapcsolják. Ehhez a fejlett gyár tulajdonságai közül a technológiát és 

innovációt {11}, valamint a digitalizálás és nyomon követést {16} határozták meg. Az 

okos gyárakhoz pedig a gyorsaság és hatékonyság {35}, illetve a kommunikáció {36} 

fogalmat társították. Ezzel szemben a külföldi tulajdonú nagyvállalatok a fejlett gyárat 

elsősorban a piac és financiális folyamatok {17} fejlettségével, a fejlett karbantartást a 

rendszerességhez {21} kötik. Ezekhez nagyjából egyenlő arányban kapcsolódik az okos 

gyárhoz tulajdonított három fogalom, a digitalizálás {31}, az automatizálás {34} és a 

tervezhetőség {37}. 
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Gyár fejlettség 

11 {Technológia és innováció} 
  

16 {Digitalizáltság és nyomon követés} 

         
Karbantartás fejlettség 

23 {Gyorsaság} 
     

         
Okos gyár 

35 {Gyorsaság, hatékonyság} 
  

36 {Kommunikáció} 
    

4. táblázat A felmérésben részt vevő hazai tulajdonú nagyvállalatok fogalomtársításra 
adott válaszainak releváns kapcsolati elemei (saját táblázat) 

 

52. ábra A felmérésben részt vevő hazai tulajdonú nagyvállalatok fogalomtársításra 
adott válaszainak releváns kapcsolati hálója (saját ábra) 
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Gyár fejlettség 

17 {Piac és financiális folyamatok} 

         
Karbantartás fejlettség 

21 {Rendszeresség} 
    

         
Okos gyár 

31 {Digitalizálás} 
     

34 {Automatizálás} 
    

37 {Tervezhetőség} 
    

5. táblázat A felmérésben részt vevő külföldi tulajdonú nagyvállalatok 
fogalomtársításra adott válaszainak releváns kapcsolati elemei (saját táblázat) 

 

53. ábra A felmérésben részt vevő külföldi tulajdonú nagyvállalatok fogalomtársításra 
adott válaszainak releváns kapcsolati hálója (saját ábra) 

4.2.3 Következtetések 

A megkérdezett autóipari vállalatok karbantartási szakemberei által adott 

válaszok elemzéséből a következő főbb következtetésekre jutottam a hazai és a külföldi 

tulajdonú nagyvállalatok esetében: 
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• A modern gépekkel rendelkező hazai tulajdonú nagyvállalatok aránya kétszerese 

a régebbi gépekkel rendelkező vállalatokénak. A külföldi nagyvállalatok esetében 

viszont ez az arány teljesen megegyezik. A hazai tulajdonú nagyvállalatokat az 

újabb, kevésbé automatizált berendezések jellemzik. 

• A hazai tulajdonú nagyvállalatok a Karbantartás 4.0 bevezetését releváns 

fejlesztési iránynak tekintik, de jelentős részük még nem lépett túl a 

stratégiaalkotási szakaszon. 

• A hazai nagyvállalatok számára a Karbantartás 4.0 bevezetése során a legnagyobb 

kihívásnak a megfelelően képzett munkaerő hiánya tekinthető. Továbbá náluk 

jelentősen nagyobb arányban tapasztalható a nem megfelelő vezetői támogatás is. 

• A hazai és a külföldi tulajdonú nagyvállalatok a karbantartási részlegük 

legnagyobb erősségeit hasonló pontokban, mégpedig a tanulási hajlandóságban és 

a magas csapatmunkában látják. 

A hazai és a külföldi tulajdonú nagyvállalatok szinte azonos előnyöket társítanak a 

Karbantartás 4.0 megvalósításához, de eltérően gondolkodnak a megvalósítás módjáról. 

Ami a modern gyárat, a modern karbantartást és az intelligens gyárat illeti, mindkét 

csoport esetében számos releváns kapcsolódás figyelhető meg, de ezek a két csoport 

esetében meglehetősen eltérőek. 

4.2.4 A harmadik kutatási kérdésre adott válasz 

Összefoglalva tehát a harmadik kutatási kérdésre (KK3) adott választ: A hazai 

tulajdonú KKV-k elmaradnak külföldi tulajdonú társaiktól a Karbantartás 4.0 stratégia 

bevezetése terén. A megvalósításban a fő nehézségeket a szakképzett munkaerő hiánya 

és a magas költségek jelentik. Ez a hiányosság azonban csak a digitalizációra és az ahhoz 

kapcsolódó ismeretek hiányára terjed ki, a tisztán karbantartási készségek tekintetében 

nincs jelentős különbség. A hazai tulajdonú nagyvállalatok a Karbantartás 4.0 bevezetését 

releváns fejlesztési iránynak tekintik, de jelentős részük még nem lépett túl a 

stratégiaalkotási szakaszon. Számukra is a Karbantartás 4.0 bevezetése során a 

legnagyobb kihívásnak a megfelelően képzett munkaerő hiánya tekinthető. Továbbá 

náluk jelentősen nagyobb arányban tapasztalható a nem megfelelő vezetői támogatás is 

összehasonlítva a külföldi tulajdonú nagyvállalatokkal. A hazai és a külföldi tulajdonú 

nagyvállalatok szinte azonos előnyöket társítanak az Ipar 4.0 megvalósításához, de 

eltérően gondolkodnak a megvalósítás módjáról. Ami a modern gyárat, a modern 
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karbantartást és az intelligens gyárat illeti, mindkét csoport esetében számos releváns 

kapcsolat figyelhető meg, de ezek a két csoport esetében meglehetősen eltérőek. 

4.3 Hazai és külföldi tulajdonú kis- és középvállalatok összehasonlítása 
A különböző vállalatoktípusok által adott válaszok után érdemes azt vizsgálni, 

hogy mi a véleménye a Karbantartás 4.0 bevezetés különböző stádiumában lévő 

vállalatoknak a Karbantartás 4.0-ról. Ebben az alfejezetben a felmérés ezen részét 

elemzem. 

4.3.1 Adatelemzés 

Az összes válaszadó által adott válaszok alapján kiderül (54. ábra), hogy a 

felmérésben részt vevő cégek többsége a digitális gyártásra való átállás elején tart. Több 

mint háromnegyedük (76%) nem rendelkezik kidolgozott stratégiával (nem létezik 

stratégia, kísérleti jellegű megvalósítás elkezdődött vagy stratégia kidolgozás alatt 

válasz). 12%-uk jelenleg a bevezetési stádiumnál tart és csupán 3% az, amely teljesen 

megvalósultnak tekinti a Karbantartás 4.0 stratégiáját. A továbbiakban taglalt 

véleményüket ezekhez az értékekhez arányosítottam. 

 

54. ábra A válaszadók Karbantartás 4.0 bevezetési stádiuma (saját ábra) 

A Karbantartás 4.0 előnyeit tekintve (55. ábra) kijelenthető, hogy a bevezetés 

előrehaladtával hozzávetőlegesen növekszik azoknak az aránya, akik a digitalizációban a 

magasabb gépi teljesítményt látják. Ezt támasztja alá az, hogy a megnövelt hatékonyság 

és termelékenység válasz a kezdeti szakaszban lévő 70-80% után a végstádiumban lévő 
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95-100%-os arányt kapta. Ezt igazolja továbbá az, hogy a gép állásidőjének csökkenése 

a kezdeti 55-60%-os arányról 70% fölé ért a későbbi stádiumoknál. Megállapítható 

továbbá, hogy a Karbantartás 4.0-át megvalósító vagy bevezetés alatt álló vállalatoknál a 

szakemberek kevésbé látják a financiális eredményeik javulását az új technológiákban. A 

költségcsökkentés válasz a kezdeti 40% után a megvalósult stratégiánál már csak 25%. A 

magasabb bevétel a kezdeti néhány százalék után sem tudott 15% fölé kúszni. Hasonló 

visszaesés látható a rugalmasság és agilitás válasznál. Itt a bevezetés középső 

szakaszában 50% fölé is ér a pozitív válaszok aránya, viszont a már megvalósult 

stratégiával rendelkező vállalatok válaszinál ez az arány már alig 25%. 

 

55. ábra Karbantartás 4.0 előnyeinek megítélése a vállalatok bevezetési stádiuma 
szerint (saját ábra) 

A Karbantartás 4.0 bevezetési nehézségeinél is hasonló tendenciákat lehet felfedezni (56. 

ábra), viszont fordított előjellel. A leginkább szembetűnő növekedés a különböző 

folyamatok nehéz egységesítésénél mutatkozik. Itt a kezdeti 40%-os arány a végső 

szakaszoknál 70% fölé növekszik. A Karbantartás 4.0 bevezetés késői szakaszában a 

szakemberek a korábbiakban látottak szerint nem tartották kimagaslóan magas előnynek 

a digitalizálás financiális előnyeit, ugyanakkor a nehézségeit sem az anyagi oldalon 

látják. A magas költségek válasz a már éppen megfogalmazott stratégiával rendelkező 

vállalatnak kimagaslóan magas (82%). A vállalatokat nagy valószínűség szerint a 
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Karbantartás 4.0 fejlesztések költsége tartja vissza a továbblépéstől. A későbbi 

szakaszokban jóval alacsonyabb ez az érték (a már megvalósult stratégiával 

rendelkezőknél 25%). Ugyanígy a lassú megtérülés válasz a korábbi 30-40%-ról a 0-15%-

os tartományba csökken. A felmérés alapján a vállalatok egyre erősebb digitalizációjának 

a kezdeti viszonylag magas (45-50%) képzetlen munkaerő hiányosság egyre csökken, a 

teljesen bevezetett stratégiával rendelkező vállalatoknál már csupán 25%. 

 

56. ábra A Karbantartás 4.0 bevezetési nehézségei a vállalatok bevezetési stádiuma 
szerint (saját ábra) 

A Karbantartás 4.0 technológiák összehasonlításánál (57. ábra) – az előzőekhez hasonlóan – 

összességében megállapítható, hogy a bevezetés előrehaladtával a vállalatok egyre inkább 

látják azok pozitív hatásait. Ez a tendencia hozzávetőlegesen az összes technológiánál 

felismerhető. A legnagyobb pozitív megítélési aránnyal a rendszerintegráció, a 

kiberbiztonság, a felhőalapú informatika és a szimuláció áll. A válaszadók által a legkevésbé 

támogatott technológia a kiterjesztett valóság és az additív gyártás, azonban ezeknél is 

érzékelhető emelkedés a Karbantartás 4.0 bevezetésének előrehaladtával. 
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57. ábra Karbantartás 4.0 eszközök pozitív megítélése a vállalatok bevezetési stádiuma 
szerint (saját ábra) 

4.3.2 Következtetések 

A megkérdezett autóipari vállalatok karbantartási szakemberei által adott 

válaszok elemzéséből a következő főbb következtetésekre jutottam a Karbantartás 4.0 

megítélésében a bevezetés előrehaladottsága kapcsán: 

• A felmérésben részt vevő vállalatok többsége a digitális karbantartásra való átállás 

elején tart. Több mint háromnegyedük (76%) nem rendelkezik kidolgozott Ipar 

4.0 stratégiával. 

• A Karbantartás 4.0 bevezetésének előrehaladtával növekszik azoknak az aránya, 

akik a digitalizációban a magasabb gépi teljesítményt látják. 

• A Karbantartás 4.0 bevezetés későbbi szakaszaiban a szakemberek nem tartják 

kimagaslóan magas előnynek a digitalizálás financiális előnyeit, ugyanakkor a 

nehézségeit sem az anyagi oldalon látják elsősorban. Ezek alól kivételt jelentenek 

a már megfogalmazott startégiával rendelkező vállalatok, akiket elsősorban a 

fejlesztések tartanak vissza a továbbfejlesztéstől. 
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• Az egyre fejlettebb digitalizációjával rendelkező vállalatok a kezdeti megfelelő 

számú képzett munkaerő hiányát egyre kisebb mértékben vélik problémának, a 

teljesen bevezetett stratégiával rendelkezőknél már viszonylag alacsony (25%) 

ennek a megjelölése. 

• A Karbantartás 4.0 bevezetés előrehaladtával a vállalatok egyre inkább látják a 

Karbantartás 4.0 technológiák pozitív hatásait. A legnagyobb pozitív megítélési 

aránnyal a rendszerintegráció, a kiberbiztonság, a felhőalapú informatika és a 

szimuláció Karbantartás 4.0 eszközök állnak. 

4.3.3 A második kutatási kérdésre adott válasz 

Összefoglalva tehát az második kutatási kérdésre (KK2) adott válasz: A hazai 

vállalatok többsége a digitális karbantartásra való átállás elején tart. Több, mint 

háromnegyedük (76%) nem rendelkezik kidolgozott Karbantartás 4.0 stratégiával. A 

bevezetés korai szakaszában a vállalatok a legnagyobb kihívásnak a megfelelő számú 

képzett munkaerő hiányát tartják, a teljesen bevezetett stratégiával rendelkezőknél már 

viszonylag alacsony (25%) ennek a megjelölése. Az Karbantartás 4.0 bevezetés 

előrehaladtával a vállalatok egyre inkább látják az Karbantartás 4.0 technológiák pozitív 

hatásait. 

4.4 A COVID-19 ipari digitalizációra gyakorolt hatása 
A 2020-as és 2021-es gazdasági évre jelentős mértékben rányomta a bélyegét a 

COVID19 világjárvány. A következő fejezetben ennek a vállalati szektorra gyakorolt 

hatásával foglalkozom. 

4.4.1 Adatelemzés 

A válaszok alapján a különböző vállalattípusoknál nem tapasztalható lényeges 

különbség a világjárvány Karbantartás 4.0 bevezetésre gyakorolt hatásával kapcsolatban 

(58. ábra). A válaszadók nagyjából fele (44-51%) minden vállalattípusnál amellett 

voksolt, hogy a COVID19 gyorsította ezen folyamatokat, és a maradék 50% 

hozzávetőlegesen egyenlő arányban oszlik meg a lassította és a nem befolyásolta 

válaszok között. 
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58. ábra A COVID19 járvány hatása a Karbantartás 4.0 bevezetésre (saját ábra) 

Eltérés tapasztalható azonban a vállalatok gépparkjának automatizálási szintjében (59. 

ábra). Az egyszerű kézi eszközöknél a korábban látott trendhez hasonlóan alakul ez az 

arány, a programozható és az automatizált kézi eszközök esetében azonban a gyorsította 

és a lassította válaszok nagyjából kiegyenlítettek. A statikus gyártó gépeknél is a már 

vizsgált eloszlás (42-28-21%) látható, viszont kirívóan magas arányban (53%) gyorsította 

a bevezetést a programozható gépek esetében. A magasabban automatizált 

(félautomatizált vagy teljesen automata) gyártó soroknál az átlag, de inkább az alatti 

pozitív vélemény látható. Igazán egyértelmű összefüggést nem lehet felfedezni a 

berendezések automatizáltsági foka és a COVID19 Karbantartás 4.0 bevezetésre 

gyakorolt hatása között, viszont összességében elmondható, hogy inkább a kevésbé fejlett 

eszköz állományú (egyszerű kézi eszközökkel, statikus gyártó gépekkel, programozgató 

gépekkel rendelkező) vállalatoknál volt pozitív befolyása a világjárványnak. 
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59. ábra A COVID19 járvány hatása a Karbantartás 4.0 bevezetésre automatizáltsági 
szintje szerint (saját ábra) 

Érdemes továbbá azt is megvizsgálni, hogy a különböző Karbantartás 4.0 bevezetési 

stádiumban lévő cégeket hogyan érintette a világjárvány. A 60. ábra alapján kijelenthető, 

hogy az összes válaszadónál meglévő arány hozzávetőlegesen itt is megmutatkozik. 

Trendként lehet értelmezni a válaszokban azt, hogy a bevezetés előrehaladtával egyre 

inkább úgy érzik a válaszadók, hogy a világjárvány gyorsította a bevezetést, míg a 

bevezetést lassító vélemények hozzávetőlegesen állandók. A stratégiával nem rendelkező 

és a kidolgozás alatt lévő stratégiájú vállalatoknál kimagaslóan magas a gyorsította a 

bevezetést válasz. Az egész trendtől a leginkább eltérő válasz a már kidolgozott 

stratégiával rendelkező vállalatoknál lévő nagyon magas (55%) bevezetést lassító hatású 

vélemény. Ehhez a véleményhez hozzájárulhatott, hogy ebben az időszakban ezen 

vállalatok másra költötték ezt a fejlesztési költséget, illetve olyan indirekt tényezők is 

hatással lehettek a válaszra, mint a világjárvány hatására lelassuló nemzetközi ellátási 

lánc, illetve a műszaki termékek általános áremelkedése. 
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60. ábra A COVID19 járvány hatása a Karbantartás 4.0 bevezetésre a bevezetés 
állapota alapján (saját ábra) 

4.4.2 Következtetések 

A megkérdezett autóipari vállalatok karbantartási szakemberei által adott 

válaszok elemzéséből a következő főbb következtetésekre jutottam a COVID19 

világjárvány Karbantartás 4.0 bevezetésére gyakorolt hatása kapcsán: 

• A világjárványnak a Karbantartás 4.0 bevezetésére gyakorolt hatása nem mutat 

jelentős különbséget a különböző típusú vállalatok között, a COVID19 többnyire 

pozitív hatással volt a Karbantartás 4.0 és az ipari digitalizáció bevezetésére. A 

vállalatok mintegy fele úgy véli, hogy a világjárvány felgyorsította a Karbantartás 

4.0 bevezetését, és ezáltal fellendítette az ipari digitalizációt. A fennmaradó 50% 

nagyjából egyenlő arányban oszlik meg azok között, akik szerint a világjárvány 

lelassította az alkalmazkodást, és azok között, akik szerint annak nem volt hatása. 

• Igazán egyértelmű összefüggést nem lehet felfedezni a berendezések 

automatizáltsági foka és a COVID19 Karbantartás 4.0 bevezetésre gyakorolt 

hatása között, viszont összességében elmondható, hogy inkább a kevésbé fejlett 

eszköz állományú (egyszerű kézi eszközökkel, statikus gyártó gépekkel, 

programozgató gépekkel rendelkező) vállalatoknál volt pozitív befolyása a 

világjárványnak. 
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• A COVID-19 hatása függ attól, hogy a vállalat mennyire előrehaladott a 

Karbantartás 4.0 bevezetésében. A megvalósítási szakaszok túlnyomó többségére 

(beleértve a vállalatok zömét) a világjárvány pozitív hatással volt. Egy esetben 

azonban (a kísérleti megvalósítás szakasza már megkezdődött) a hatás értékelése 

megosztott, egy másik esetben (a stratégiája már megfogalmazódott szakasz) 

pedig kifejezetten negatív. 

4.4.3 A negyedik kutatási kérdésre adott válasz 

Összefoglalva tehát az negyedik kutatási kérdésre (KK4) adott választ: 

összességben elmondható a hazai autóipari vállalatok mintegy feléről (vállalattípustól 

függetlenül), hogy a COVID19 világjárvány a karbantartási folyamataik digitalizálására 

serkentőleg hatott. A fennmaradó 50% nagyjából egyenlő arányban oszlik el azok között, 

akik szerint a világjárvány lassította az a digitalizálási törekvéseket, és azok között, akik 

szerint annak nem volt számottevő hatása. 
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5 A FELMÉRT ADATOK ELEMZÉSE 
Dolgozatomban a hazai autóipar karbantartási ágazatának digitalizálásával és a 

Karbantartás 4.0 helyzetével foglalkoztam. A kutatást a kapcsolódó szakirodalom 

feldolgozásával kezdtem, ami megfelelő alapot adott a további munkák elvégzéséhez. 

Ennek keretei között felmértem az Ipar 4.0 elméleti alapjait, eszközeinek jelenlegi 

helyzetét. Áttekintettem a koncepció karbantartási folyamatokban való alkalmazását, 

vagyis a Karbantartás 4.0 koncepciót. Ezt követően a hazai autóipari vállalatok 

karbantartással foglalkozó szakemberei körében egy mély felmérést végeztem el. Itt a 

hazai ágazat helyzetét jártam körül különböző szempontokból, különös tekintettel a hazai 

tulajdonú vállalatok szerepére. Az eredményeket az alábbiakban foglalom össze. 

5.1 Kutatási kérdésekre adott válaszaim 
A Bevezetés részben megfogalmazott kutatási kérdésekre a kutatás eredményei 

alapján az alábbi válaszokat tudom összefoglaló módon adni: 

KK1: Az autóiparban jelen lévő karbantartási folyamatokban miképpen jelenik meg a 

digitalizáció és az Ipar 4.0? 

Az iparban az Ipar 4.0 és a digitalizáció a karbantartási folyamatok következő 

generációját hozta el. A technológia nagy mértékben hagyatkozik a prediktív 

karbantartási módszerre, ahol a fókuszban a minél rövidebb gyártási állásidő van. 

Eszközeivel folyamatosan figyelemmel lehet kísérni a gyártási folyamatot. A gépi 

tanulási és Big Data módszerekkel elemezni lehet azt, és meg lehet hozni az 

optimális döntést. A teljes rendszer szintű integráció által az összes szükséges 

támogató tevékenység automatizálttá válik. A kollaboratív robotokkal és az additív 

gyártástechnológiával pedig a meghibásodásokat hatékonyan lehet megszüntetni. 

KK2: A magyar autóipari karbantartási részlegek hol tartanak a karbantartási 

folyamataik digitalizálásában? 

A hazai vállalatok többsége a digitális karbantartásra való átállás elején tart. Több, 

mint háromnegyedük (76%) nem rendelkezik kidolgozott Karbantartás 4.0 

stratégiával. A bevezetés korai szakaszában a vállalatok a legnagyobb kihívásnak a 

megfelelő számú képzett munkaerő hiányát tartják, a teljesen bevezetett stratégiával 

rendelkezőknél már viszonylag alacsony (25%) ennek az megjelölése. Az 
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Karbantartás 4.0 bevezetés előrehaladtával a vállalatok egyre inkább látják az 

Karbantartás 4.0 technológiák pozitív hatásait. 

KK3: A hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások, illetve a nagyvállalatok 

karbantartási részlegei milyen sajátos jegyeket mutatnak a Karbantartás 4.0-ban? 

A hazai tulajdonú KKV-k elmaradnak külföldi tulajdonú társaiktól a Karbantartás 

4.0 stratégia bevezetése terén. A megvalósításban a fő nehézségeket a szakképzett 

munkaerő hiánya és a magas költségek jelentik. Ez a hiányosság azonban csak a 

digitalizációra és az ahhoz kapcsolódó ismeretek hiányára terjed ki, a tisztán 

karbantartási készségek tekintetében nincs jelentős különbség. A hazai tulajdonú 

nagyvállalatok a Karbantartás 4.0 bevezetését releváns fejlesztési iránynak tekintik, 

de jelentős részük még nem lépett túl a stratégiaalkotási szakaszon. Számukra is a 

Karbantartás 4.0 bevezetése során a legnagyobb kihívásnak a megfelelően képzett 

munkaerő hiánya tekinthető. Továbbá náluk jelentősen nagyobb arányban 

tapasztalható a nem megfelelő vezetői támogatás is összehasonlítva a külföldi 

tulajdonú nagyvállalatokkal. A hazai és a külföldi tulajdonú nagyvállalatok szinte 

azonos előnyöket társítanak az Ipar 4.0 megvalósításához, de eltérően 

gondolkodnak a megvalósítás módjáról. Ami a modern gyárat, a modern 

karbantartást és az intelligens gyárat illeti, mindkét csoport esetében számos 

releváns kapcsolat figyelhető meg, de ezek a háromszögek a két csoport esetében 

meglehetősen eltérőek. 

KK4: Hogyan hatott a COVID19 járvány a hazai autóipari vállalatok karbantartási 

folyamatainak digitalizálására? 

Összességben elmondható a hazai autóipari vállalatok mintegy feléről 

(vállalattípustól függetlenül), hogy a COVID19 világjárvány a karbantartási 

folyamataik digitalizálására serkentőleg hatott. A fennmaradó 50% nagyjából 

egyenlő arányban oszlik el azok között, akik szerint a világjárvány lassította az a 

digitalizálási törekvéseket, és azok között, akik szerint annak nem volt számottevő 

hatása. 

5.2 Hipotézisek értékelése 
A Bevezetés részben megfogalmazott hipotéziseket a kutatásom során az 5.1. 

táblázat alapján igazolódtak: 
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Hipotézis Eredmény 

H1: A hazai tulajdonú autóipari kis- és középvállalatok 

kevésbé fejlettek Karbantartás 4.0 tekintetében, mint a 

külföldi tulajdonú társaik. Ezt a lemaradást elsősorban a 

szaktudással rendelkező szakemberek hiánya okozza. 

IGAZOLT 

H2: A hazai tulajdonú nagyvállalatok kevésbé fejlettek 

Karbantartás 4.0 tekintetében, mint a külföldi tulajdonú 

társaik. A magyar nagyvállalati szakemberek tisztában 

vannak a digitalizáció nyújtotta előnyökkel, viszont 

eltérően gondolkodnak a stratégia megvalósításáról. 

IGAZOLT 

H3: A hazai autóipari vállalatok a Karbantartás 4.0 

bevezetésének különböző stádiumaiban járnak, a 

stratégia pozitív hatásainak megítélése a különböző 

stádiumokban eltér egymástól. 

IGAZOLT 

H4: A COVID19 világjárvány összességében felgyorsította a 

karbantartási folyamatok digitalizációját a hazai 

autóiparban. 

IGAZOLT 

6. táblázat A kutatás hipotéziseinek értékelése (saját táblázat) 

5.3 Új tudományos eredmények 
A kutatási kérdésekre adott válaszok és a hipotézisek vizsgálata alapján az alábbi 

új tudományos eredményeket fogalmazom meg: 

Tézis 1: Bizonyítottam, hogy a hazai tulajdonú autóipari kis- és középvállalatok 

lényegesen hátrébb tartanak a Karbantartás 4.0 bevezetésben, mint a külföldi 

tulajdonú társaik. Igazoltam, hogy a fő problémát a Karbantartás 4.0 

bevezetésével kapcsolatban azon szakemberek hiánya jelenti, akik megfelelő 

szaktudással rendelkeznek az ipari digitalizációval kapcsolatban. 

Tézis 2: Igazoltam, hogy a hazai tulajdonú nagyvállalatok a kis- és középvállalatokhoz 

képest kisebb mértékben, viszont ugyancsak hátrébb tartanak a Karbantartás 

4.0 bevezetésében, mint a külföldi tulajdonú társaik. Igazoltam továbbá, hogy 

a két csoport szakemberei a stratégia előnyeit hasonlóan látják, azonban a 

megvalósításáról eltérően gondolkodnak, illetve a digitalizálásról való 

értelmezésük merőben különbözik. 
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Tézis 3: Igazoltam, hogy a hazai autóipari vállalatok a Karbantartás 4.0 bevezetésének 

különböző fejlettségi fokán állnak. Kutatásom alátámasztotta, hogy a 

különböző fejlettségi fokokon a szakemberek különbözőképpen ítélik meg a 

stratégiát. A bevezetés előrehaladtával a vállalatok egyre inkább látják a 

Karbantartás 4.0 pozitív hatásait. 

Tézis 4: Bizonyítottam, hogy a hazai autóiparban a COVID19 világjárvány 

összességében gyorsította a Karbantartás 4.0 bevezetését. Igazoltam, hogy a 

világjárvány pozitív hatása leginkább az alacsonyabb automatizáltságú 

vállalatoknál érződik. A pozitív hatású megítélés aránya a bevezetés különböző 

stádiumaiban eltérő. 

5.4 Ajánlások 
Az eredményeim alapján kijelenthető, hogy a hazai tulajdonú kis- és 

középvállalatok karbantartási szakembereinek a szakmai hozzáértése (pl. tanulási 

hajlandóság, hatékonyság) nem tér el jelentősen a külföldi tulajdonú társaiktól. Nagyobb 

különbség van azonban a szakmai tudás azon aspektusaiban, amelyek a kor kihívásával, 

a magasabb szintű digitalizálással kapcsolatosak. A minél jobb nemzetközi 

versenyképességért a hazai tulajdonú autóipari vállalatoknak jelentősen több 

digitalizációval kapcsolatos oktatásban kell részesíteniük a dolgozóikat. Számos állami 

[20] [112] és magán [113] [114] digitális kompetencia központ érhető el a hazai 

közegben, amelyek különböző szintű oktatásokat, workshopokat tartanak. Ezeken 

gyakorlati példákon keresztül mutatják be az Ipar 4.0 és a Karbantartás 4.0 elemeit, 

amelyeket a szakemberek fel tudnak használni a saját digitalizációjuk erősítésére. 

Világossá vált továbbá, hogy a hazai tulajdonú nagyvállalatok szakemberei a külföldi 

tulajdonú társaikhoz hasonlóan gondolkodnak a Karbantartás 4.0-ról koncepcionális 

szinten, viszont lényegesen hátrébb tartanak annak megvalósításában. A kis- és 

középvállalkozásokhoz képest ugyan kisebb mértékben, de a hazai nagyvállalatoknál is 

megjelenik a digitalizációra is szakképzett munkaerő hiánya. Javaslatom szerint, a KKV-

khoz hasonlóan itt is a különböző szakképzési centrumok segíthetnek ennek javításában. 

A nagyvállalatoknál azonban felismerhető egy másik tényező, a nem megfelelő vezetői 

támogatás, ami gátat tud szabni ezen törekvéseknek. Ezért javaslom továbbá a különböző 

megfelelően elvégzett Karbantartás 4.0 projektek szakmai fórumokon való ismertetését, 

illetve a sikeres példák minél szélesebb körű bemutatását. Ezáltal egyre több vezető 
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megismerheti a stratégia versenyképesség-erősítő hatását, és nagyobb támogatást 

biztosíthat a fejlesztési projektekhez. Hasonló módon az Ipar 4.0 és a Karbantartás 4.0 

minél mélyebb ismertetése, népszerűsítése segíthet a COVID19 járvány miatt 

felfüggesztett, vagy a bevezetés során megrekedt vállalatoknak a koncepció mihamarabbi 

felgyorsításában. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
3D 3 dimenzió 

Acatech Német Műszaki Tudományok Intézet (Deutsche Akademie der 

Technikwissenschaften) 

АR Kiterjesztett valóság (Augmented Reality) 

ASTM Az additív gyártástechnológia szabványos terminológiája 

(Standard Terminology for Additive Manufacturing) 

BITKOM Szövetségi Informatikai, Távközlési és Új Média Szövetség 

(Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation 

und neue Medien) 

CMMS Számítógépes karbantartás-menedzsment rendszer 

(Computerized Maintenance Management System) 

COTS Kereskedelmi forgalomban kapható késztermékek 

(Commercial off-the-shelf) 

DA Adatgyűjtés (Data Acquisition) 

DFKI Német Mesterséges Intelligencia Kutatóintézet (Deutschen 

Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz) 

DM Adatmanipuláció (Data Manipulation) 

DoS Szolgáltatásmegtagadással járó támadás (Denial-of-service 

attack) 

EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 

EU Európai Unió 

GA Ajánlás generálás (Advisory Generation) 

GPS Globális Helymeghatározó Rendszer (Global Positioning 

System) 

H Hipotézis 

HA Egészségügyi értékelés (Health Assessment) 
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IIoT Ipari dolgok internete (Industrial Internet of Things) 

IoT Dolgok internete (Internet of Things) 

ISO Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 

ISO/TC Nemzetközi Szabványügyi Szervezet Műszaki bizottsága 

(Technical Committee of International Organization for 

Standardization) 

IT Információtechnológia (Information technology) 

KIT Karlsruhe Institute of Technology 

KK Kutatási kérdés 

KKV Kis- és középvállalkozás 

Kobot Kollaboratív robot (Cooperative robot – cobot) 

KPI Fő teljesítménymutatók (Key Performance Indicators) 

LAN Helyi hálózat (local area network) 

MitM Közbeékelődéses támadás (man-in-the-middle attack) 

NIST Amerikai Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet 

(National 

OSA-CBM Állapot-alapú karbantartáshoz használt nyílt 

rendszerarchitektúrára (Open System Architecture for 

Condition-Based Maintenance) 

PA Prognosztikai értékelés (Prognostics Assessment) 

PLC Programozható logikai vezérlő (Programmable logic 

controller) 

SD Állapotfelismerés (State Detection) 

TCP/IP Átviteli vezérlő protokoll/internetprotokoll (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol) 

WiFi/IEEE 802.15.4 Vezetéknélküli telekommunikációs szabvány (Institute of 

Standards and Technology) 
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ÁBRÁK JEGYZÉKE 
1. ábra A világ egyes területeinek gyártási részesedései (forrás: [4]) 

2. ábra Az Európai Unió populációja 2019-ben és 2050-ben (forrás: [5]) 

3. ábra Magyarország import és export aránya Németországgal (forrás: [12]) 

4. ábra A magyar innovációs index változása az utóbbi időben (forrás: [14]) 

5. ábra A kutatás főbb lépései (saját ábra) 

6. ábra Az ipari forradalmak és jellemzőik (forrás: [20]) 

7. ábra A negyedik ipari forradalom eszközei (forrás: [27]) 

8. ábra Az IIoT rendszer rétegei (forrás: [29]) 

9. ábra A felhőalapú informatika infrastruktúra elvi ábrázolása (forrás: [38]) 

10. ábra A horizontális és vertikális integráció megvalósításának elvi ábrája (forrás: [46]) 

11. ábra A vertikális integráció elvi ábrázolása (forrás: [49]) 

12. ábra A kiterjesztett valóság alkalmazása ipari környezetben (forrás: [53]) 

13. ábra Az automatizálás alkalmazhatóságának klasszikus elvei (forrás: [57]) 

14. ábra Manuális és automata munkaállomások kombinációja (forrás: [61]) 

15. ábra A szubtraktív és az additív gyártás összehasonlítása (forrás: [64]) 

16. ábra Az Ipar 3.0 és Ipar 4.0 összehasonlítása technológia és kiberfenyegetettségek 

alapján (forrás: [71]) 

17. ábra Az üzemeltetési stratégiák összehasonlítása (forrás: [78]) 

18. ábra Az Ipar 3.0 és Ipar 4.0 hibajavítási folyamatlépései (forrás: [79]) 

19. ábra Az ISO 13374-2: 2007 szabvány (forrás: [81]) 

20. ábra A prediktív karbantartás IT infrastruktúrája (forrás: [87]) 

21. ábra A karbantartásban használható felhő infrastruktúra elvi elemei (forrás: [91]) 

22. ábra CMMS KPI mutatótábla áttekintése (forrás: [92]) 

23. ábra Szélturbina Big Data analízissel támogatott karbantartási felülete (forrás: [95]) 

24. ábra Az additív gyártástechnológia főbb előnyei Ipar 4.0 környezetben (forrás: [96]) 

25. ábra Meghibásodott alkatrész cseréje additív gyártással készült elemre (forrás: [97]) 

26. ábra Kiterjesztett valóság alkalmazása motor karbantartására (forrás: [99]) 

27. ábra Karbantartandó elemek beazonosítása kiterjesztett valóság alkalmazásával 

(forrás: [100]) 

28. ábra Az Ocado kobotja ipari karbantartási folyamatban (forrás: [58]) 

29. ábra A teljes felmérésben részt vevő vállalatok tulajdonosi aránya 

30. ábra A teljes felmérésben részt vevő vállalatok méret szerinti aránya 
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31. ábra A teljes felmérésben részt vevő vállalatok géppark típusainak aránya 

32. ábra A KKV és a nagyvállalati adatok elemzésénél alkalmazott sorrend (saját ábra) 

33. ábra Karbantartás 4.0 bevezetés különböző fejlettségi szintjén lévő válaszok 

elemzésének lépései (saját ábra) 

34. ábra Az összes válasz közötti kapcsolati gráf (forrás: saját ábra) 

35. ábra A kiemelt kapcsolódást mutató válaszok közötti kapcsolati gráf (forrás: saját 

ábra) 

36. ábra A felmérésben részt vevő KKV-k gépparkjának kor szerinti megoszlása (saját 

ábra) 

37. ábra A felmérésben részt vevő KKV-k gépparkjának típus szerinti megoszlása (saját 

ábra) 

38. ábra A felmérésben részt vevő KKV-k Karbantartás 4.0 stratégia bevezetési állapota 

(saját ábra) 

39. ábra A felmérésben részt vevő KKV-k Karbantartás 4.0 bevezetési nehézségei (saját 

ábra) 

40. ábra A felmérésben részt vevő KKV-k karbantartásra vonatkozó általános nehézségei 

(saját ábra) 

41. ábra A felmérésben részt vevő KKV-k Karbantartás 4.0 bevezetéshez társított előnyei 

(saját ábra) 

42. ábra A felmérésben részt vevő KKV-k karbantartásra vonatkozó általános erősségei 

(saját ábra) 

43. ábra A felmérésben részt vevő hazai tulajdonú KKV-k fogalomtársításra adott 

válaszainak releváns kapcsolati hálója (saját ábra) 

44. ábra A felmérésben részt vevő külföldi tulajdonú KKV-k fogalomtársításra adott 

válaszainak releváns kapcsolati hálója (saját ábra) 

45. ábra A felmérésben részt vevő nagyvállalatok gépparkjának kor szerinti megoszlása 

(saját ábra) 

46. ábra A felmérésben részt vevő nagyvállalatok gépparkjának típus szerinti megoszlása 

(saját ábra) 

47. ábra A felmérésben részt vevő nagyvállalatok Karbantartás 4.0 stratégia bevezetési 

állapota (saját ábra) 

48. ábra A felmérésben részt vevő nagyvállalatok Karbantartás 4.0 bevezetési nehézségei 

(saját ábra) 
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49. ábra A felmérésben részt vevő nagyvállalatok karbantartásra vonatkozó általános 

nehézségei (saját ábra) 

50. ábra A felmérésben részt vevő nagyvállalatok Karbantartás 4.0 bevezetéshez társított 

előnyei (saját ábra) 

51. ábra A felmérésben részt vevő nagyvállalatok karbantartásra vonatkozó általános 

erősségei (saját ábra) 

52. ábra A felmérésben részt vevő hazai tulajdonú nagyvállalatok fogalomtársításra adott 

válaszainak releváns kapcsolati hálója (saját ábra) 

53. ábra A felmérésben részt vevő külföldi tulajdonú nagyvállalatok fogalomtársításra 

adott válaszainak releváns kapcsolati hálója (saját ábra) 

54. ábra A válaszadók Karbantartás 4.0 bevezetési stádiuma (saját ábra) 

55. ábra Karbantartás 4.0 előnyeinek megítélése a vállalatok bevezetési stádiuma szerint 

(saját ábra) 

56. ábra A Karbantartás 4.0 bevezetési nehézségei a vállalatok bevezetési stádiuma 

szerint (saját ábra) 

57. ábra Karbantartás 4.0 eszközök pozitív megítélése a vállalatok bevezetési stádiuma 

szerint (saját ábra) 

58. ábra A COVID19 járvány hatása a Karbantartás 4.0 bevezetésre (saját ábra) 

59. ábra A COVID19 járvány hatása a Karbantartás 4.0 bevezetésre automatizáltsági 

szintje szerint (saját ábra) 

60. ábra A COVID19 járvány hatása a Karbantartás 4.0 bevezetésre a bevezetés állapota 

alapján (saját ábra) 
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TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 
1. táblázat A kiemelt kapcsolódást mutató válaszok (forrás: saját táblázat) 

2. táblázat A felmérésben részt vevő hazai tulajdonú KKV-k fogalomtársításra adott 

válaszainak releváns kapcsolati elemei (saját táblázat) 

3. táblázat A felmérésben részt vevő külföldi tulajdonú KKV-k fogalomtársításra adott 

válaszainak releváns kapcsolati elemei (saját táblázat) 

4. táblázat A felmérésben részt vevő hazai tulajdonú nagyvállalatok fogalomtársításra 

adott válaszainak releváns kapcsolati elemei (saját táblázat) 

5. táblázat A felmérésben részt vevő külföldi tulajdonú nagyvállalatok fogalomtársításra 

adott válaszainak releváns kapcsolati elemei (saját táblázat) 

6. táblázat A kutatás hipotéziseinek értékelése (saját táblázat) 

 


