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3Köszöntő 

Merünk ÁlMOdnI

Hogy mi minden van egy jó ötlet mö-
gött, gyakran csak az ötletgazdák és 

a megvalósításban részt vevő személyek 
tudják. A számtalan kudarc, visszautasítás, 
sikertelen próbálkozás folyamán pedig ren-
geteg ötlet vész el. Mégis, az a bizonyos 
egy százalék, amely végül piacra vezetett 
termékként vagy technológiaként berob-
ban a mindennapokba, tökéletesen felfor-
gathatja az addig megszokott status quót.

Az ilyen unikornisokra óriási szüksé-
günk van. Napjainkban, amikor az inno-
váció szinte klisének számít, szomjazzuk 
mindazokat az ötleteket, amelyek a min-
dennapi problémákra kínálnak megoldást, 
legyen szó egy egészségügyi újításról, 
egy új gépészeti technológiáról vagy egy 
egyszerű használati tárgyról. Vagyis azo-
kat, amelyek valódi újítást tartalmaznak, 
az  olyanokat,  amelyek  lenyűgözik még 
a sokat látott 21. századi fogyasztót is. 
És a modern mérnököt, aki a szemöldöke 
felhúzása után érdeklődéssel fordul egy-
egy ilyen lehetőséget rejtő megoldás után.

Ezeket keressük. Bár nem találni ilyen 
ötleteket  minden  műhelyben,  fontos, 
hogy az innovációs szemlélet az utóbbi 
időben utolérte a kisebb vállalkozásokat 
is, és nem félnek egyedi megoldásokat 
keresni  a gyártásban  felmerülő  problé-
mákra. Ahogy a lapszámban megszólaló 
cégvezetők is elmondják, ez a versenyben 
maradás feltétele, a folyamatos termék- és 
technológiai innovációk nélkül a létjogo-
sultságért kellene küzdeniük.

Egy jó ötlettel a zsebünkben pe-
dig rengeteg út közül választhatunk. 
Ha azonban nem egyedül vágunk bele 
a megvalósításba, inkubációs és pályá-
zati programoktól kaphatunk segítsé-
get. A magazinban annak jártunk utána, 
hogyan lesz egy ötletből termék, bízva 

abban, hogy egyre több újítás nőheti ki 
így a fiókot a jövőben. 

Elkalandozunk továbbá az űripar felé 
és a legmodernebb mobilitási fejlesztések 
irányába, inspirációnak pedig szeretnénk 
megmutatni a határterületekben rejlő le-
hetőségeket is. S ahogy máskor, most sem 
hiányozhat a lapszámból némi külföldi ki-
tekintés sem.

Gondolkodásra szeretnénk inspirál-
ni olvasóinkat, hogy merjenek átlépni 
a klasszikus határokon, és merítsenek 
ötleteket más tudományterületekből is. 
A merész ötletek elsőre talán megvaló-
síthatatlannak tűnnek, azonban könnyen 
lehet, hogy tovább gondolásuk egy új 

technológiai fejlesztéssé vagy a piacon 
is értékálló termékké válhat.

Bízunk benne, hogy a lapszámban meg-
szólaló szakemberek véleménye és néző-
pontjai új megvilágításba helyezik mindazt, 
ahogy eddig gondolkodtak az ötleteikről. 
Arra buzdítjuk tehát az olvasókat, hogy te-
gyék fel maguknak a megfelelő kérdéseket, 
tegyenek egy újabb lépést a megvalósítás 
felé, és bízunk abban is, hogy egy követ-
kező lapszámban már ezekről az új termé-
kekről és technológiákról is hírt adhatunk.

Jó olvasást kívánunk!
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Magyar 
startupsiker a get 
the Ring!-en
A nemzetközi versenyen huszonötezer innovatív ötlettel in-
duló vállalkozás között lett világelső a magyar Oncompass 
Medicine. A rákos betegségekre terápiát javasló orvosi 
szoftver a mesterséges intelligencia segítségével mind-
össze húsz ezredmásodperc alatt találhatja meg a legmeg-
felelőbb kezelést. 

Az eredmény friss, a megoldást azonban 2019-ben 
nevezték.  Idén  ugyanis  a két  évvel  ezelőtti  regionális 
döntősök mérkőztek meg egymással a világszintű verse-
nyen. A digitális ringben egy másik egészségügyi startuppal 
„csapott össze” a Peták István tudományos vezetésével 
felálló csapat.

A siker eredményeképp a magyar vállalkozásnak lehe-
tősége nyílik több mint száz országban kapcsolatba lépni az 
iparág legfontosabb szereplőivel. Ezáltal széles kapcsolati 
hálót építhetnek, illetve tudományos támogatást kaphatnak 
a további fejlesztésekhez.

A díjakat díjakra halmozó Oncompass eddig is számos 
sikert könyvelhetett el magának a hazai és a nemzetközi 
színtéren egyaránt. A Get the Ring!-en elért siker mel-
lett idén kiérdemelte a Jövő Unikornisa Díjat is, amellyel 
a legsikeresebb és a legígéretesebb startupok közé írta 
be a nevét.

Forrás: Oncompass Medicine |Startuponline 

Oxigént állítOtt 
elő a naSa Robotja 
a MarsOn
A NASA Perseverance Rover a Vörös Bolygó felszínét bevonó 
szén-dioxid-rétegből állított elő oxigént. A roboton található 
MOXIE egység elvégezte a rábízott feladatot, és oxigént hozott 
létre a Mars légkörében április 20-án, pontosan a küldetés 
hatvanadik napján.

Miközben a technológiai fejlesztések oroszlánrésze 
csak ezután indul majd el, maga a tény, hogy az élet egyik 
alapfeltételét  jelentő  oxigén  létrehozható  a Marson, 
valódi áttörés a tudomány számára. Az, amit korábban 
csak a sci-fikben olvastunk és láttunk, a szemünk lát-
tára nyerhet bizonyítást. Az ilyen eszközök ugyanis az 
űrhajósok,  illetve a bolygóra utazó személyek számára 
is biztosíthatnak levegőt. 

A szén-dioxid átalakítása oxigénné még csak az első 
lépés afelé, hogy az emberiség kolonizálhassa a Vörös 
Bolygót, azonban a projektvezetők szerint mindenképpen 
biztatóak az eredmények. Legalábbis a tekintetben, hogy 
ha a Marson lehetőség van az oxigén előállítására, ak-
kor az űrutazás során elegendő a rakéták meghajtásához 
szükséges gáz szállítása, ami jelentős súlymegtakarítás 
egy-egy út során.

Az első kísérletek során a MOXIE még csak a kapacitása 
felét tudta előállítani, de hamarosan képes lehet óránként 
tíz gramm oxigén előállítására is. Ez már húsz percre ele-
gendő mennyiség egy asztronauta számára.

Forrás: NASA

Új fejleSztéSek a naSa 
pRogRamjában
A NASA által támogatott Innovative Advanced Concepts programban bemutat-
kozott egy sor igazán nagyratörő űrkutatási és űreszköz-fejlesztési elképzelés. 
A legújabb ötletek között szerepel egy lehetséges megoldás, amellyel a Sza-
turnusz Titan holdján szerzett minták megérkezhetnek a Földre, de a kutatók 
gondoltak a nagy mennyiségű, különböző bolygókról érkező adatok gyűjtésére, 
illetve a mesterséges gravitációra is.

Március végén jelentette be a szervezet a legújabb fejlesztési ötleteket, 
amelyek mindegyike egyelőre korai fázisban van. A célok azonban egyértelműek 
és igen ambiciózusak. Ráadásul a NASA által legjobbnak talált ideák komoly 
pénzjutalomban is részesülhetnek. 

Ezek közül az ötletek közül válogattunk.
Mesterséges gravitáció: a projekt célja a Földön tapasztalható gravitációs 

erőtérhez hasonló erősségű gravitáció létrehozása mesterséges körülmények 
között az űrhajókon és az űrben. A megoldáshoz a legújabb típusú anyagok 
tulajdonságait használják fel a Carnegie Mellon University kutatói. 

A titan holdon szerzett minták begyűjtése: a terv szerint ehhez a helyszínen 
rendelkezésre álló hajtóanyagok kerülnének felhasználásra. Az illékony anyagok 
alkalmazása nem kockázatmentes, de a NASA Glenn Research Center kutatói 
annak lehetőségét vizsgálják, hogy a minták biztonságban földet érhessenek.

Új típusú mintavételező robot: a ReachBot egy apró robot nagy manipu-
lációs feladatokhoz, amely remekül alkalmazkodik az idegen bolygókon ta-
pasztalható környezeti feltételekhez. A Stanford Egyetem projektje egy hosszú 
hatótávolságú kúszórobotot vizsgál, amely teleszkópos karjaival sokoldalúan 
használható mintavételezésre más bolygók megismerése során.

napelemes adatgyűjtő rendszer: a JPL projektjében egy többspektrumú, 
nagy felbontású, bolygóadatok gyűjtésére alkalmas eszközt hoznak létre, amely 
petabites mennyiségben lesz képes adatokat szolgáltatni a világűrről a Földre, 
mindezt a műholdkapacitások felhasználásával.

Forrás: NASA | Space.com

The Art of 
Precision
Nagy teljesítményű CNC 
megmunkálóközpontok

The industry standard.
www.takumicnc.eu
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egy hónapja 
a világűRben 
a Smog-1
Bár  a műhold már  2020  közepén  készen  állt  az  űrbe 
jutásra, a kilövés  időpontját kétszer  is el kellett  tolni. 
Azonban a sikeres pályára állítást követően már hetek 
óta folyamatos és megfelelő a kapcsolata a kutatóknak 
a műholddal.

A SMOG-1-et március 22-én bocsátották fel, és 
24-én sikerült Föld körüli pályára állítani. A magyar 
műhold  36  másik  űreszközzel  együtt  indult  neki  az 
utazásnak a Szojuz-2.1a hordozórakétán. A negyedik 
magyar műhold első  jeleit  egy nappal  a pályára  állás 
után vették Magyarországon, a kapcsolat pedig azóta is  
folyamatos. 

Az eszköz tervezése egy teljes kutatócsoport munká-
ja, melynek aktív tagjai egyetemi kutatók és hallgatók, 
a fejlesztések anyagi fedezetét pedig szponzorok biztosí-
tották. A SMOG-1 fedélzetén nemcsak a műhold működé-
séhez elengedhetetlen eszközök találhatók, hanem egy, 

az elektromágneses szennyezettséget (elektroszmogot) 
mérő  szenzor  is,  illetve  egy  ionizáló  dózist  mérő  
rendszer.

A SMOG-1 elődje, a SMOG-P szeptember végén fejezte 
be küldetését.  

Forrás: BME | Űrvilág

űRméRnök-
meSteRképzéS indul

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán indulhat el 
Magyarország első űrmérnöki mesterképzése 2022-ben. 
A Műegyetemen hagyománya van az űrkutatásnak: az in-
tézményben zajlik elméleti és gyakorlatorientált kutatás 
egyaránt,  az űrtechnikai és űrfizikai  ismeretek oktatása 
mellett. Ezt egészíti ki számos kutatási projekt, amelyek 
alkalmazásokra fókuszálnak az űrkommunikációtól a mű-
holdfejlesztésig.

A szak 2021 februárjában mutatkozott be, célja, hogy 
olyan magasan kvalifikált  szakembereket képezzenek az 
egyetemen, akik az űrtechnológiához és a kapcsolódó kutatá-
sokhoz szükséges műszaki-mérnöki ismeretekkel rendelkez-
nek, valamint képesek a fejlesztési, gyártási és üzemeltetési 
feladatok ellátására.

A képzés végén a hallgatók rendelkeznek mindazzal a szük-
séges és releváns tudással, amely a világűrbe juttatandó esz-
közök létrehozásához és üzemeltetéséhez szükséges. A szak-
embereket a tájékoztató szerint karrier várja a szektorban.

Forrás: BME VIK | űrvilág

ultranagy 
felbontáSÚ 
fényképek az űRből

Nagy volumenű tőkeinjekciót kapott az Albedo startup, amely 
tíz centiméter/pixel felbontású fotókat ígér a fejlesztésekkel. 
A befektetői kör olyan szakemberekkel bővült, akik járta-
sak az űriparban, így a csapat nemcsak anyagi támogatást 
remélhet tőlük. 

A vállalkozás kb. hűtőszekrény méretű műholdak pályára 
állítását tervezi, ezekkel tíz centiméter felbontású elektroopti-
kai fotók és kétméteres felbontású hőképek készíthetők majd. 
A fotók felhasználására a mezőgazdaságtól és az agráripartól 
kezdve a közművek feltérképezésén át a városvezetésig, sőt 
a katasztrófavédelemig lehetőség lesz. 

A képek emellett jó szolgálatot tehetnek a klímakutatás-
ban is, az éghajlatváltozás megfigyelésében. Ez az alkalmazási 
terület pedig, ahogy a környezetvédelem is, nemcsak lehe-
tőség a cég szerint, hanem kimondott cél is, amit igyekeznek 
más formában is támogatni. 

Forrás: Spacenews

kína felállít egy 
inteRnetSzolgáltató 
műholdhadSeReget
Több ezer műholdból álló csoporttal szállna be az internet-
szolgáltatásba Kína. Márciusban az ország illetékes hatósá-
gának vezetője megerősítette a törekvésről szóló híreket, 
miszerint űralapú internetszolgáltatást terveznek indítani, 
a rendelkezésre álló műholdállomány bővítésével.

Az illetékes osztályok elkezdték kidolgozni a megvalósí-
tás lehetőségeit, a teljes program majdnem tizenháromezer 

műhold használatát jelentené. Ebben a régebben pályára 
állított eszközök is szerepelnek, de részletes tervek és a teljes 
program egyelőre nem érhető el a nyilvánosság számára. 

Az eszközparkra és az így kiépíthető hálózatra Kína leg-
utóbb elfogadott ötéves terve, illetve a 2035-ig megvalósí-
tandó fejlesztési tervei nyomán lehet szükség. 

Forrás: Spacenews 
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Startupvilág

HOgyAn LEsz Az ötLEtBőL 
terMÉk?

Ö tletek megvalósításán dolgozik saját 
mérnökcsapatával és infrastruktú-

rájával  a budapesti  székhelyű Drem Kft. 
Céljuk, hogy olyan elgondolásokat karol-
janak fel és valósítsanak meg, amelyek 
valóban piacképes megoldást jelentenek 
egy-egy problémára, ehhez pedig minden 
eszköz a rendelkezésükre áll. Teljes körű 
támogatást tudnak nyújtani a hozzájuk 
forduló csapatoknak és ötletgazdáknak, 
de csak akkor, ha az ötlet valóban piacál-
ló. Startupműhelyként de fi niál nák magukat, 
de valójában ennél többről van szó: ha kell 
kutatási és fejlesztési projekteket konzul-

tálnak, vagy a nulláról felépítenek egy ter-
méket egy valós piaci igény alapján, pár 
hónap alatt. Ahogy a vállalkozás is néhány 
év alatt nőtt közel százhúsz fős cégcsoporttá 
az elmúlt három évben.

a feltaláló nem mindig ReáliS
Nem minden elképzelés érdemes arra, hogy 
kidolgozzák. Vannak olyan esetek, amikor 
hiába lebilincselő egy elmélet, egyszerűen 
értékesíthetetlen vagy megvalósíthatatlan 
reális keretek között. „Sok ötlettel az a gond, 
hogy nem járja eléggé körül a problémát, 
nem valódi piaci igényre reagál, vagy egy-

szerűen már létezik hozzá hasonló, ekvi-
valens megoldás – mondja Pomozi István, 
majd hozzáteszi: – Gyakori hiba, hogy az 
ötletgazda nem ismeri a piacot, nem is 
tudja felmérni a célcsoportját, nincsenek 
hozzá eszközei és rálátása. így lehet, hogy 
jó a gondolat, csak nem megvalósítható.”

Az ötletek kiértékelési folyamatát épp 
ezért érdemes egy rövid szűréssel kezdeni, 
amelyet a Drem Kft.-nél telefonos beszél-
getés keretében tesznek meg: „Amikor be-
fut hozzánk egy ötlet, mondjuk e-mailben, 
kérni szoktunk egy egyszerűbb szöveges 
leírást vagy weboldalt, amely bemutatja 

az elképzelést” – magyarázza Takács Péter. 
„Ha látunk benne lehetőséget, akkor egy 
telefonos beszélgetés során eldől, hogy 
érdemes-e közösen belevágni az ötlet 
kidolgozásába. Sokszor már itt kiderül, ha 
a dolog nem működőképes” – teszi hozzá 
Pomozi István.

A telefonos előszűrést személyes meg-
beszélés követi, de ide már csak a beérkező 

ötletek töredéke jut el. A személyes beszél-
getésen titoktartási nyilatkozat aláírását 
követően tárgyalnak a felvetés részleteiről, 
a megvalósítás lehetőségeiről, illetve azok-
ról a részletekről, amelyek egyedivé teszik 
az elgondolást. „Ha egy ilyen elképzelés 
megtetszik, akkor szinte azonnal belevág-
nánk a projekt megvalósításába” – mondja 
Pomozi István. Az ötleteket általában még 
a prototípus elkészítése előtt fogadják be, 
és a vállalat célja az ötletgazdákkal közös 
munka, nem az ötlet átvétele.

Ebben pedig némiképp eltérnek 
a startuptámogató befektetőktől, ugyan-
is  saját  gyártókapacitással,  tervezőcsa-
pattal és infrastruktúrával rendelkeznek 
a megvalósításhoz.

Az induláskor szükséges anyagi be-
fektetést átvállaljuk, de ilyenkor még nem 
cégalapításról beszélünk. Inkább arról, hogy 
mindazt a támogatást megadjuk az ötlet-
gazdáknak, amelyre ahhoz van szükségük, 
hogy az első piackutatást elvégezzék, és 
megszülethessen a koncepció vagy egy 
kísérleti példány” – fejti ki Pomozi István.

egy pRojekt élete
„A megkeresést követően telefonon, majd 
személyesen egyeztetünk az ötletről, utá-
na pedig megkezdődik a munka” – foglalja 
össze Takács Péter. Ehhez a munkálkodás-
hoz pedig gyakorlatilag minden adott a mű-
helyben. Nagy létszámú mérnökcsapattal, 
teljes körű projektügyintézéssel, könyve-
lőkkel és jogászokkal dolgozik együtt a cég, 
hogy a hozzájuk forduló ötletgazdáknak ne 
kelljen ezekkel külön foglalkozniuk. 

„Amikor megkezdjük a közös munkát, 
először általában mi finanszírozzuk meg az 
indulást. Emellett együtt gondolkodunk, és 
operatív segítséget is nyújtunk. Ha a piac-

kutatás az ötletet igazolja, akkor döntünk 
a további finanszírozásról” – magyarázza 
Pomozi István. A forrás származhat pályá-
zatból, vagy kockázati tőke bevonásával is 
előteremthető. „Ezek között nagyságrendi 
különbségek lehetnek, de alapvetően akkor 
választunk ilyen külső forrásokat, ha a pro-
jekt kifutása ezt lehetővé teszi. Több száz-
millió forint bevonására is van lehetőség, de 
a befektetőkre és a pályázatokra is olykor 
várni kell. Ha egy ötlet a mi fantáziánkat 
is nagyon megmozgatja, akkor vállaljuk 
a teljes finanszírozását addig, amíg nincs 

szükség vagy lehetőség más források be-
vonására” – teszi hozzá.

A kidolgozást folyamatos piackutatások 
kísérik, ami számos döntési pontot jelent. 
Ezek mindegyikén határozhatnak úgy, hogy 
változtatnak a terméken, vagy elengedik az 
adott projektet. „Alapvetően sikerorientál-
tan gondolkodunk, nagyon fontos, hogy ezt 
a szemléletet tanítsuk a többi vállalkozónak 

//  „sOk Ötlettel az a GOnd, HOGY 
nEM JáRJA ELÉggÉ KöRüL A PROBLÉMát, 
neM ValódI pIaCI IGÉnYre reaGÁl, 
VAgy EgyszERŰEn MáR LÉtEzIK HOzzá 
HasOnló, ekVIValens MeGOldÁs.”   //

Jó ötlete bárkinek lehet, de a legtöbb fellángolás odáig sem jut el, hogy 
papírra vessék. Mégis, ha végül kidolgozásra kerül egy elképzelés, gyakran 
a fiókban landol, az a kevés ötlet pedig, amelyet mégis bemutatnak, még 
mindig csak kis százalékban válik finanszírozott projektté. És a siker még 
ezen a ponton sem garantált. Pomozi Istvánnal, a Drem Kft. ügyvezető 
igazgatójával és Takács Péterrel, a cég képviselőjével beszélgettünk arról, 
hogyan válhat egy teória piacra vezetett termékké.

//  Pomozi István, a Drem Kft. ügyvezető igazgatója //  Takács Péter, a Drem Kft. képviselője
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A Szövetségi Statisztikai Hivatal február végén nyilvánosságra 
hozott adatai szerint 2019-ben Németországban 109,5 milliárd 
eurót, a bruttó hazai termék 3,18 százalékát fordították kutatásra 
és fejlesztésre. Ez az arány 2014-ben még csak 2,9 százalék volt, 
2017-ben lépte át a 3 százalékot, s a szövetségi kormány 2025-re 
tűzte ki célul a 3,5 százalékos mutató elérését. Arra vonatkozóan 
viszont, hogy a 2020 tavaszán kitört koronavírus-járvány nyomán 
összegszerűségében és összetételében hogyan változtak Európa 
vezető hatalmának k+f-ráfordításai, ma még nem állnak 
rendelkezésre megbízható adatok.

Német gazdaság

A KIs- És KözÉPVáLLALKOzásOK 
szerepe az InnOVÁCIóban

a 109,5 milliárd eurós összkiadásból 
75,6 milliárd euró (69 százalék) jutott 

a gazdaságra, 19,0 milliárd euró (17,3 száza-
lék) a felsőoktatási intézményekre és 15,0 
milliárd (13,7 százalék) az egyetemeken 
kívüli kutatóintézetekre. A világ 131 nem-
zetgazdaságának 80 különböző kritérium 
szerint vizsgált innovációs ereje összeha-
sonlításával számított, a múlt év őszén nyil-
vánosságra hozott Global Innovation Index 

alapján Németország – Svájc, Svédország, 
az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, 
Hollandia, Dánia, Finnország és Szingapúr 
mögött,  Dél-Koreát megelőzve  –  a világ  
9. leginnovatívabb országa. 

Egy másik mutató, a 2021 elején nyil-
vánosságra hozott Bloomberg Innovation 
Index alapján – Dél-Korea, Szingapúr és 
Svájc – mögött Németország a 4. helyet 
foglalja el az innovatív országok listáján, 

megelőzve Svédországot, Dániát,  Izraelt, 
Finnországot, Hollandiát, Ausztriát, a 11. 
helyre sorolt Egyesült Államokat és a 12. 
helyezett Japánt.  

a kkv-SzektoR az innováció 
kiemelt SzeReplője
2021 tavaszán – a koronavírussal járó meg-
betegedések, annak összes kockázata, gazda-
sági és társadalmi következménye, valamint 

is. Nem az »ez van, ezt kell szeretni« logika 
mentén gondolkodunk, hanem igyekszünk 
a lehető legjobban felmérni a piaci igénye-
ket” – fejti ki Takács Péter.

mi a különbSég a StaRtup éS 
a k+f között?
A nagyvállalati k+f-tevékenységet fon-
tos elválasztani a startupszcénától, még 

akkor is, ha mindkét terület tanulhat 
a másiktól, és a határok is kezdenek ki-
csit elmosódni. „Vannak olyan multina-
cionális vállalatok, amelyek felismerték 
a lehetőséget  abban,  hogy  kiszervezik 
a fejlesztés egy részét. Ilyenkor fontos, 
hogy valódi döntési jogkört kapjon a lét-
rehozott divízió, az anyavállalat pedig 
megadjon neki minden támogatást. így 

remek ötletek születhetnek” – foglalja 
össze Pomozi István. Az ilyen megoldások 
rengeteg tanulási lehetőséget tartogat-
nak, és a Drem Kft. csapata is vett részt 
hasonló projektekben. „Sokat tanultunk, 
de ilyen feladatokban nem lehet igazán 
nagyra nőni. Ma is támogatunk vállala-
tokat a kutatás-fejlesztésben, de csak 
konzultációkkal” – teszi hozzá.

tanácSok minden 
ötletgazdának
Ahhoz, hogy az ötletek ne a fiókban poro-
sodjanak, és megfelelően előkészíthetők 
legyenek egy befektetési vagy inkubációs 
programra, Pomozi István és Takács Péter 
a következőket javasolja:

1. Indokoljuk meg, hogy miért rossz 
az ötlet! – Ez első hallásra elég szokatlan 
tanácsnak bizonyul, de ha saját magunkat 
sem tudjuk meggyőzni a lehetőség létjo-
gosultságáról, akkor másokat sem tudunk 
majd. Ha minden ellenérvet meg tudtunk 
cáfolni, irány a következő lépés.

2. Nézzük meg a hasonló termékeket! 
– Vagyis végezzünk egy kis piackutatást. 
Egy egyszerű Google-keresés is hasznos 
lehet. Ismerjük meg a többi terméket és 
megoldást, döntsük el, hogy van-e az el-
képzelésünkkel megegyező termék.

3. Tegyük fel a „Ha nincs, akkor miért 
nincs?” kérdést! – Próbáljuk megválaszolni 
a kérdést, és győzzük meg magunkat újra, 
hogy az ötletnek van létjogosultsága. 

Emellett fontos az alázatos hozzáál-
lás és a kudarctűrés. „Sokkal jobb olyan 
ötletgazdákkal dolgozni, akik már túl 
vannak néhány bukáson. Bennük van 
meg a kellő alázat a teljes folyamathoz” 
– vallja Pomozi István. És nem szabad 
megfeledkezni arról sem, hogy a kezdeti 
kudarcok nem jelentenek totális csődöt. 
Nem érdemes tehát elkeseredni egy-egy 
sikertelenségen. „Lehet, hogy száz közül 
csak egy ötletből  lesz  termék – bár mi 
azon dolgozunk, hogy ez az arány javuljon, 
és a megkezdett projekteknél tízszázalé-
kos sikerrátára törekszünk –, mégis hisz-
szük, hogy a kitartás kifizetődik” – foglalja 
össze Pomozi István.

 kun zsuzsi

STArTuPSzóTár

Összegyűjtöttünk néhány fogalmat, amelyek tisztázása segíthet 

a startupvilágban való eligazodásban.

•  Angyalbefektető: Az angyalbefektetők a pénzügyi támogatás mellett 

szakmai segítséget nyújtanak az induló vállalkozóknak. Általában ma-

gánszemélyek, akik részesedésért cserébe befektetnek az új ötletbe 

a későbbi haszon reményében.

•  Growth Hacking: Olyan marketingstratégia, amely elsősorban a gyors 

és skálázható növekedést célozza. Mindezt költséghatékony eszközökkel, 

pl. a közösségi médián keresztül.

•  Inkubáció (akkcelerátor): Az inkubátor az induló vállalkozások támo-

gatására létrejött intézmény. A startupok itt forrást, mentorálást és tanács-

adást kaphatnak, illetve kapcsolatokat építhetnek a hálózat többi tagjával 

és a befektetőkkel is. Az inkubátor helyszínt és eszközöket is biztosíthat 

a friss projektcsapatok számára.

•  Kockázati tőke: A kockázatitőke-befektetők általában befektetési tár-

saságok és azok képviselői, akik elsősorban pénzügyi támogatást nyúj-

tanak a startupoknak. A tőkeinjekció a vállalkozás indulását, bővítését és 

felfutását támogathatja.

•  MVP = Minimum Viable Product: „Minimálisan életképes vagy mű-

ködőképes termék”, vagyis az első prototípusok egyike. A startupok élet-

útjában az egyik legfontosabb mérföldkő, több befektetési lehetőséget 

és támogatást ugyanis az MVP meglétéhez kötnek. 

•  Seed (magvető) befektetés: A prototípus és az első piaci visszajel-

zések birtokában lévő startupok juthatnak ilyen típusú támogatáshoz. 

Többnyire kockázatitőke-befektetők, akik kimondottan a korai fázisban 

lévő vállalkozásokat támogatnak.

•  Startup: Alapvetően minden induló vállalkozást startupnak tekinthetünk, 

azonban elsősorban azokat a kis cégeket nevezzük így, amelyeket fris-

sen, növekedési céllal alapítottak. Jellemzője, hogy kezdetben az alapítók 

maguk látják el az összes feladatot, a fejlesztést, a gyártást, a marketinget 

és minden egyéb funkciót. A támogatásukra létrejött rendszer elsősorban 

a tőkebefektetőkkel való kapcsolatok létrehozását ösztönzi.

•  unikornis: Az unikornis olyan startupvállalkozás, amelynek becsült 

pia ci értéke eléri az egymilliárd dollárt. Az ilyen sikerek nagyon ritkák 

a szcénában, de nem példa nélküliek.

Forrás: Forbes, Medium
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a korlátozásokból adódó kényelmetlensé-
gek mellett – a német közélet mindinkább 
a szeptember végén esedékes országos vá-
lasztások lázában ég. Az alapvető elvárás, 
hogy a választások nyomán hivatalba lépő új 
kormány gazdaságpolitikájának középpont-
jába a német gazdaság versenyképességé-

nek javítását, a napjaink és a távolabbi jövő 
kihívásainak való megfelelést állítsa. Abban – 
mondhatni: pártokon átnyúlóan – széles körű 
az egyetértés, hogy a kis- és középvállalatok 
eddig is, ezután is, meghatározó szerepet 
játszottak és játszanak Európa vezető ha-
talma gazdasági fejlődésében és sikereiben. 

A német gazdasági szereplők több mint 
99 százaléka a kis- és középvállalatok közé 
tartozik.  Ez a kör biztosítja  az előállított 
értéktöbblet több mint felét, a vállalatok 
forgalma több mint egyharmadát, a munka-
helyek csaknem 60 százalékát és a vállalati 
képzőhelyek 82 százalékát. 

A  kkv-szektor  Németország  legfőbb 
innovációs és technológiai motorja, amely 
joggal vívott ki magának nagy nemzetközi 
tekintélyt. Ahhoz viszont, hogy a verseny-
képességét megőrizze, egy, a szövetségi 
gazdasági minisztérium által kiadott do-
kumentum szerint a szektornak újra kell 
pozicionálnia magát, amihez a maga hasz-
nára kell fordítani a digitalizációt, és le kell 
küzdenie a szakképzett munkaerő hiányát. 

A német kis- és középvállalatok megha-
tározó szerepet játszanak a kutatásban és 
fejlesztésben. A mögöttünk hagyott évtized 
közepén e vállalkozások több mint 42 szá-
zaléka kapcsolódott a termékek és termelé-
si folyamatok innovációjához, miközben az 
uniós átlag nem volt több 30 százaléknál. Az 
évek során a maguk termékeivel sok német 
kis- és középvállalat, jellemzően családi vál-
lalkozások jutottak vezető szerephez adott 
termék világpiacán.  

A szövetségi kormány által 2019 tava-
szán elfogadott, a kis- és középvállalatok 
fejlesztését szolgáló stratégia szerint – töb-
bek között – a demográfiai változás, az ener-
giafordulat, a digitalizáció mind-mind olyan 
kihívás, amelyek egyszersmind esélyeket 

is teremtenek. Elég arra a szerepre utalni, 
amit a digitális megoldások alkalmazása az 
üzleti fogyamatok ésszerűsítésében, a ter-
melékenység növelésében és a nemzetközi 
értékteremtési láncokhoz való kapcsolódás-
ban segít a kkv-szektor vállalatainak.  

A német gazdasági kormányzat kkv-
politikájában tíz súlypontot képeztek. 
Ezek sorában megtalálható a digitalizáció 
kihasználása és alakítása, az innovációs erő 
növelése, a globalizációban rejlő esélyek 
kihasználása, az európai kkv-politikához 
való aktív hozzájárulás, valamint a kkv-
szektor erősítése a kedvezőtlen adottságú 
térségekben.   

A stratégia tartalmazza azokat a fonto-
sabb intézkedéseket, amelyek a kkv-szektor 

hazai és nemzetközi versenyképességének 
javítását hivatottak támogatni. Ezek közé 
tartozik a keretfeltételek javítása (adók, 
járulékok és a bürokrácia csökkentése ré-
vén), a teljesítőképes (és egyben digitális) 
infrastruktúrák kiépítése, a megfizethető 
energiaellátás biztosítása, a szakemberel-
látás biztosításában való részvétel, az ezt 
szolgáló szakemberképzés és -minősítés 
erősítése,  az  innováció  és  digitalizáció 
támogatása, a kkv-szektor regionális tá-
mogatása, az új hazai és külföldi piacok 
feltárásának segítése és egy, a kis- és kö-
zépvállalatokért felelős államtitkári szintű 
bizottság létrehozása.  

A kis- és középvállalatok innovációs te-
vékenységének támogatására létrehozták 

Bár a Németországban kutatásra és fejlesztésre fordított 
kiadások alakulásáról szóló tavalyi adatokat majd csak ez 
év végén vagy a jövő év elején hozzák nyilvánosságra, az Ifo 
müncheni gazdaságkutató intézet munkatársai fontosnak 
tartották azt megvizsgálni, hogyan változott a k+f-kiadások 
nagysága és iránya az elmúlt évi súlyos gazdasági válság idején.

A koronaválság hatása a német iparvállalatok kutatási-fejlesztési tevékenységére

FelMÉrÉs az InnOVÁCIóról

a  vizsgálódáshoz az a feldolgozóipari 
vállalatok körében 2020-ban is el-

végzett felmérés szolgált alapul, melynek 
keretében évi rendszerességgel, december 
hónapban kérdezik meg a belföldi telephe-
lyeiken kutatási és fejlesztési tevékenysé-
get folytató vállalatokat. 

a kutatáSi-fejleSztéSi 
tevékenySéget folytató 
vállalatok aRánya meghaladja 
a megelőző évek átlagát
Ezek szerint 2020-ban a feldolgozóipari 
vállalatok 68,6 százaléka folytatott k+f-
tevékenységet, ami 

•  2 százalékponttal magasabb az egy 
évvel korábbinál, 

•  csaknem 3  százalékponttal haladja 
meg a 2016 és 2019 közötti időszak 
65,8 százalékos átlagát, és 

•  2016, a felmérés bevezetése óta a leg-
magasabb arány. 

Ez az arány az 500 főnél nagyobb lét-
számmal rendelkező vállalatok esetében az 
elmúlt évben 88,8, míg az 500 főnél kisebb 
létszámú kis- és közepes vállalatok körében 
59,1 százalék volt.

A kutatási-fejlesztési tevékenységet 
folytató vállalatok arányát tekintve 

•  2020-ban az egyes ipari ágazatok so-
rában 87,7 százalékos aránnyal (két 
és fél százalékponttal meghaladva 
a 2016 és 2019 közötti időszak 85,2 
százalékos átlagát) a gyógyszeripar 
lépett az első helyre, 

•  megelőzve az autóipart (87,6 százalék, 
szemben a 2016 és 2019 közötti 86,3 
százalékkal), 

•  a gép- és berendezésgyártást  (86,7 
százalék, szemben az előző négy év 
85,5 százalékos átlagával), 

• a vegyipart (84,4 vs. 84,2 százalék), 
•  az  adatfeldolgozó  berendezéseket 

gyártókat (84,2 vs. 86,7 százalék) és a

•  a villamosipart (79,4 százalék a 2016 
és 2019 közötti évek 81,5 százalékos 
átlagával).

A kutatási-fejlesztési tevékenységet 
folytató személyeknek az összes foglal-
koztatotton belüli aránya a megelőző négy 
év 4,9 százalékáról tavaly 4,2 százalékra 
esett vissza; megjegyezve, hogy ez az átlag 
ágazatonként jelentős különbséget takar: 
a gyógyszeriparban és az adatfeldolgozó 
berendezéseket gyártók körében 12,8, az 
autóiparban pedig 10,7 százalék volt, mi-
közben a villamosiparban, a vegyiparban, 
illetve a gép- és berendezésgyártásban 6 és 
10 százalék között mozgott, az összes többi 
ágazatban pedig a 4 százalékot sem érte el. 

A változás irányát tekintve – a feldolgo-
zóipar átlagával ellentétben – az adatfeldol-
gozó berendezéseket gyártók, a villamosipari 
vállalatok és a gép- és berendezésgyártók kö-
rében emelkedés ment végbe, a gyógyszer-
iparban, az autógyártásban és a vegyiparban 
viszont csökkent a k+f-tevékenységet foly-
tatóknak az összes foglalkoztatott négyéves 
átlagához viszonyított aránya. 

A k+f-kiadásoknak az ágazati forgalom-
hoz viszonyított aránya a 2016 és 2019 kö-
zötti 3,5 százalékkal szemben tavaly csak 
3,2, ezen belül 

•  az adatfeldolgozó gépeket gyártó vál-
lalatok körében 7,2,

• a gyógyszeriparban 7,0, 
• az autóiparban 4,8, 
• a vegyiparban 4,7,
•  a gép- és berendezésgyártók körében 

4,1, míg 
• a villamosiparban 4,0 százalékot tett ki. 

a válság ellenére neM 
Szenvedett jóvátehetetlen 
káRokat a vállalatok kutatáSi-
fejleSztéSi tevékenySége
A felméréshez összegyűjtött adatok alapján 
az Ifo kutatói arra a következtetésre jutot-
tak, hogy a koronavírus-válság nem hozott 
nagy törést a német feldolgozóipari válla-
latok kutatási-fejlesztési tevékenységében; 
megjegyezve, hogy   

•  mind  a k+f-tevékenységet  folytató 
vállalatoknak az összes vállalathoz 
viszonyított aránya,  

•  mind  a k+f-tevékenységet  folytató 
munkavállalóknak a teljes létszámhoz 
viszonyított aránya, mind pedig  

•  a k+f-kiadásoknak a forgalomhoz vi-
szonyított aránya 

a megelőző négy év átlagához képest 
figyelemre méltó mértékben és ágazaton-
ként különböző irányban változott. 

A fentiekben felsorolt hat ágazat mind-
három vizsgált ismérv szerint a német gaz-
daság leginnovatívabb területeinek számít, 
miközben – példának okáért – a nyomda-
iparban és a faiparban a vállalatok keve-
sebb mint egyharmada folytat kutatási-fej-
lesztési tevékenységet. 

 Juhász Imre

//  A KutAtóK És FEJLEsztőK Az 
Összes FOGlalkOztatOttak kÖrÉben 
ELFOgLALt, ILLEtVE A K+F-KIAdásOKnAK 
a FOrGalOMHOz VIszOnYítOtt 
ARányA A MÚLt ÉVBEn MÉRsÉKLődött 
A MEgELőző ÉVEK átLAgáHOz KÉPEst.   //

//  A KKV-szEKtOR nÉMEtORszág LEgFőBB 
InnOVáCIós És tECHnOLógIAI MOtORJA, 
AMELy JOggAL VíVOtt KI MAgánAK nAgy 

neMzetkÖzI tekIntÉlYt.   //
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azt az országos technológiai finanszírozási 
programot, melynek célja az érintett válla-
lati kör innovatív erejének és versenyké-
pességének fenntartható módon történő 
erősítése. A német rövidítéssel zIM néven 
ismert program hozzájárul a gazdasági nö-
vekedéshez, különösen az értékteremtési 
potenciálok bővítése és az alkalmazásokhoz 
közeli tudás színvonalának emelése révén. 

A programban részt vevő vállalatok és 
kutatóintézetek olyan igényes kutatási és 
fejlesztési projektekhez kapnak támogatást, 
melyek új termékekhez, műszaki szolgálta-
tásokhoz vagy jobb termelési eljárásokhoz 
vezetnek. Az egyes pályázatok jóváhagyásá-
ban meghatározó a támogatásban részesülő 
kutatási és fejlesztési projektek technoló-
giai innovációs tartalma, valamint azok pia-
ci esélyei. A feltételrendszer kialakításánál 
messzemenően figyelembe vették a kis- és 
középvállalatok igényeit. 

Az érintett vállalatok fejleszthetnek 
egyedi projekteket vagy együttműködhet-
nek más kutatóintézetekkel és vállalatokkal. 
Emellett elősegítik az innovatív vállalatok 
hálózatának kezelését és szervezését. 
A zIM-en belül lehetőség van nemzetközi 
együttműködés  keretében megvalósuló 
kooperációs projektek és kapcsolati rend-
szerek támogatására is. 

kamaRai felméRéS az 
innováció feltételeiRől
Az ipari és kereskedelmi kamarák legutób-
bi, a múlt év nyarán nyilvánosságra hozott 
innovációs jelentése szerint a német gaz-
daság  szereplőinek  jó  része,  a jelentés 
alapjául szolgáló felmérésben részt vevő 
1800 ipari és iparhoz közeli szolgáltaltó 
vállalat csaknem fele nyilatkozott úgy, 

hogy (a koronavírus-járvány okozta, akkor 
még első sokk után) kész innovációs akti-
vitása bővítésére. A felmérés eredményeit 
összegző kamarai szakértők mindenesetre 
megjegyezték, hogy a gazdaságnak a koro-
navírus-járvány miatti mélypontra kerülése 
és egyes vállalatok likviditási nehézségei 
némileg árnyalják és egyben beárnyékolják 
a jelentés eredményeiből kirajzolódó képet. 

Martin Wansleben, a kamarai szövetség 
főtitkára a jelentés nyilvánosságra hozata-
lakor felhívta a figyelmet „Németország in-
novációs telephelyi jövője eljátszásának” 
veszélyére, s hogy új ötletekkel és termékek 
kifejlesztésével elő kell segíteni a válságból 
való kimenet felgyorsítását. 

A kamarai szövetség szerint „a szövet-
ségi kormány a maga konjunktúraélénkíté-
si programjában helyesen döntött, amikor 
súlypontként határozta meg a kutatás és 
fejlesztés támogatását.” A vállalati felmérés 

eredményei ugyanakkor azt mutatják, hogy 
továbbra is „sok a tennivaló a strukturális 
innovációs akadályok leküzdésében”. A vál-
lalatok szempontjából döntő jelentőségű 
a bürokrácia mérséklése, a gyors internet-
hozzáférésről való gondoskodás és az in-
novációra fordított támogatások növelése, 
figyelmeztetett a DIHK főtitkára. 

A kutatási tevékenység adókedvez-
mények formájában történő támogatásá-
nak tervezett emelése már önmagában is 
fontos hajtóerő az innovációs tevékenység 
bővítéséhez, ugyanakkor sokat kell még 
tenni azért, hogy ezt a vállalatok széles 
körében megismertessék. A kamara ta-
pasztalatai szerint a kisebb vállalkozások 
körében csak minden negyedik ismeri, mit 
jelenthet számára a támogatási lehetősé-
gek bővítése. 

A jelentés szerint az innovációs te-
vékenység első számú gátja  továbbra  is 
a bürokratikus akadályokban keresendő. 
A jelentés alapjául szolgáló felmérés sze-
rint a cégek csaknem kétharmada úgy látja, 
hogy az innovációt érintő előírások nagy 
száma inkább fékezi, mint segíti az innová-
ciós tevékenységhez rendelkezésre álló tar-
talékok felhasználását. Ebbe beleértendők 
az engedélyezési eljárások csakúgy, mint 
a klímavédelmi előírások betartását igazoló 
dokumentáció aprólékossága. 

A koronavírus-járvány árnyékában 
az orvostechnikai vállalatok különösen 
megszenvedték  a gyakorlattól  távol  eső 
előírásokat. A felmérésben részt vevő or-
vostechnikai cégek túlnyomó többsége, 
90 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a jogi 
előírások fékezik az innovációs lehetőségei-
ket. A kamarai szövetség elnöke szerint „az 
ágazatban ezért minden negyedik vállalat 
tervezi innovációs aktivitása mérséklését, 
aminek okai  többek között  az EU-szintű 
komplex engedélyezési eljárásban és az 
állami egészségbiztosításhoz való eljutás 
nehézkességében keresendők”.  

A vállalatok innovációs tevékenységé-
nek egy további fékező tényezője a digitális 
infrastruktúra hiányosságaiban keresendő. 
A kamarai felmérésben részt vevő vállalatok 
több mint fele nyilatkozott úgy, hogy a rossz 
internetkapcsolat és a kapcsolatot megsza-
kító, ún. „Funkloch”-ok gyakorisága erősen 
fékezi az innovációs aktivitást. „Az nem lehet, 
hogy egy egyszerű mobiltelefon-antenna 
tervezésétől a felépítéséig két évnek kell 
eltelnie. A hálózatépítésnek hatékonyabban 
kell történnie”, mondta Wansleben, megje-
gyezve, hogy ez csak megfelelő politikai hát-
széllel lehetséges. „A mobiltelefon-oszlop-
hoz szükséges telkek megszerzésénél vagy 
az engedélyezési eljárás meggyorsításánál 
a politika, a gazdaság és a társadalom egyez-
tetett eljárásán keresztül lehet gyorsabban 
előrejutni.” Ez is azon kihívások közé tartozik, 
melyre vélhetően már csak az őszi választá-
sok után megalakuló új szövetségi kormány 
találhat hosszú távra szóló és a gazdasági 
szereplők szempontjából a jelenleginél ki-
elégítőbb megoldást. 

 Juhász Imre

//  A JELEntÉs szERInt Az InnOVáCIós 
tEVÉKEnysÉg ELső száMÚ gátJA 

tOVÁbbra Is a bürOkratIkus 
AKAdáLyOKBAn KEREsEndő.   //

A jövőhöz vezető 
út itt van.

2021. november 16–18.

AUTOMOTIVE HUNGARY 
a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 
  
Legyen Ön is kiállító a magyar és a középkelet-európai jármű ipart 
bemutató komplex fórumon, ahol az autó gyártás teljes spektruma 
jelen van, a formatervezéstől a gyártásig, lehetőséget teremtve a 
meglévő kapcsolatok ápolására és új üzleti kapcsolatok építésére! 
  
FÓKUSZPONTOK: 
• DIREKT és INDIREKT beszállítók 
• „ÜZLET, TUDOMÁNY, KARRIER” tematikai pontokra épülő programok 
• Automotive Hungary TechTogether verseny 
• Beszállítói fórumok 
• Magas színvonalú szakmai konferenciák 
• Mérnöki továbbképzések 
  
Kedvezményes jelentkezési határidő kiállítók részére:  
2021. június 15. 
  
Bővebb információ és kiállítói jelentkezés:  
www.automotivexpo.hu, automotivexpo@hungexpo.hu

AUTOMOTIVE
HUNGARY
9. Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás
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kat pedig a mesterséges intelligenciákban is 
leprogramozhatjuk. Ugyanúgy, ahogy a tisz-
tán logikus döntések folyamatát is. 

minden tanulható?
A mesterségesintelligencia-kutatások egy 
részének célja, hogy a gépeket, hasonlóan 
az emberhez, képessé tegyék a tanulásra. 
„A tanulási folyamat igen összetett, vegyük 
példának az olvasást. Ilyen komplex tevé-
kenységek ellátására  is képessé tehetők 
a gépek, így akár az új ismeretek önálló 
elsajátítására is” – jegyzi meg Földi Miklós. 
„Amiben viszont mindenképpen jobbak, az 
a mennyiség: sokkal több adatot képesek 
egy időben elemezni, számukra nem jelent 
korlátot a tudatos és a tudattalan működés, 
nem beszélhetünk például a könnyen meg-
figyelhető úgynevezett koktélparti-jelen-
ségről az esetükben” – teszi hozzá. 

Ahhoz, hogy egy személy szakértővé 
váljon egy adott szakterületen, az agyában 
neurális kapcsolatokat kell felépítenie. A gé-
pekben ezeket programozhatjuk, a mester-
séges intelligencia tehát tanulás nélkül is 
képes lehet szabályok és logikák mentén 
gondolkodni. „A tanulás új kapcsolatokat 
jelent az emberek és a gépek esetében 
egyaránt. A kérdés az, hogy a gépek mikor 
lesznek képesek az emberekhez hasonló 
módon tanulni – veti fel Földi Miklós, majd 
rátér a döntésekre: – Az emberi döntések 
háttere még bonyolultabb, ugyanis nem 
tisztán logikus következtetések mentén 
határozunk.  Választásunkat  emocionális 

motivációk is befolyásolják, ami nem el-
várható a gépektől. Ezek a tényezők néha 
jobb döntéseket eredményeznek, máskor 
bizonytalanabbá tesznek vagy ellehetetle-
nítik a döntést. Amíg nem lehetünk biztosak 
abban, hogy megvan-e bennük az empátiá-
ra való képesség – arra a típusú empátiá-
ra való képesség, amellyel az emberek is 
rendelkeznek –, gyakorlatilag képtelenek 
leutánozni a döntési modellünket. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy nem hozhatnak 
helyettünk döntéseket.”

Az  idő bebizonyította  ugyanis,  hogy 
a gépek átverhetik az embert, nem minden 
esetben nyilvánvaló ugyanis, hogy mikor 
„játszunk gép ellen”, vagy mely döntéseket 
hozott meg egy mesterséges intelligencia 
a termelésben. A big data analízisek és a jól 
definiált szabályok legalábbis segíthetnek 
abban, hogy a technológia eljusson arra 
a szintre, hogy bizonyos kérdésekben he-
lyettesíthetők a szakemberek egy gyártási 
döntési folyamatban.

kell taRtanunk a gépektől?
A sci-fi-irodalom és filmvilág kedvelt témája 
a gépek és robotok lázadása, Földi Miklós 
szerint pedig egyáltalán nem véletlen, hogy 
ennyire foglalkoztat minket ez a téma. „Az 

emberekre jellemző kíváncsiság és öncélú-
ság – amely utóbbi gyakran agresszióval tár-
sul – jelenti a félelem alapját. Tartunk attól, 
hogy a képünkre formált gépek is ilyen tu-
lajdonságokkal bírnak majd, ami beláthatat-
lan következményekhez vezethet. Evolúciós 
örökségünk, hogy félünk a kontroll elvesz-
tésétől, így tartunk attól is, hogy az általunk 
alkotott intelligens gépek és technológiák 
átveszik majd az irányítást” – magyarázza.

Épp ezért, egyáltalán nem mindegy, 
hogy milyen célból hozzuk létre az adott 

intelligenciát. „Amennyiben azt keressük, 
hogyan lehet kevesebb energiával, a fele-
lősség áttolásával, leadásával és a döntések 
alól mentesülve továbblépni, rossz úton 
járunk. A fejlődéseknek kell hogy legyen 
egy kreatív kiindulópontjuk, viszont ön-
magukban nem jelenthetnek felmentést. 
Ha nem szolgálják a fejlődést, és nem egy 
valódi probléma megoldására fókuszálnak, 
öncélúvá válnak, ami a kutatások zsákutcá-
ját jelenti” – folytatja.

Miközben  erős  bennünk  a bizonyta-
lanság érzése a mesterséges intelligenci-
ákkal kapcsolatban, egyértelmű előnyök-
kel is rendelkezik a technológia, és ezeket 
számtalan helyzetben kihasználhatjuk.  
„A fogyasztói viselkedés megfigyelésében 
szerzett tapasztalatok segíthetnek a terme-
lési hatékonyság fokozásában. Erre nagyon 
egyszerű példa az, hogy az emberek sok-
kal könnyebben feldolgozzák a képek és 
szimbólumok által közölt információkat, 
mint a hosszú írásos munkautasításokat. 
Amikor egy termelési környezet fejleszté-
sét végezzük, nagyon fontos, hogy először 
a problémákat azonosítjuk, hiszen csak 
a definiált feladatokra tudunk valódi meg-
oldásokat keresni” – mondja Földi Miklós. 
Ebben felhasználják a tapasztalatokat, az 
emberi működésre vonatkozó megfigye-
léseket és természetesen a pszichológia 
további elméleteit is.

 kun zsuzsi

Neurális hálók, mesterséges intelligenciák 
és a fogyasztói döntések mögötti motivációk 
– ilyen területekkel is foglalkozik az 
elme működését kutató tudományterület. 
A neuropszichológia rejtélyes neve ellenére 
praktikus, a mindennapi életünket nagyban 
befolyásoló jelenségeket vizsgál, és meglepően 
sok ponton kapcsolódik más területekhez.  
Földi Miklós neuropszichológussal 
a tudományág beágyazottságáról, az emberi 
természetről és természetesen a műszaki 
vetületekről beszélgettünk.

Mi köze van a pszichológiának a mesterséges intelligenciához?

tudOMÁnYterületek HatÁrÁn

a gépek még egy jó ideig képtelenek 
lesznek átvenni az emberek szerepét. 

Mégis, egyre több területen mutatkoznak 
kompetensnek,  köszönhetően  a mester-
séges  intelligenciák  dinamikus  fejlődé-
sének és a fejlesztéseket követő fokozott 
érdeklődésnek. Az ipar egyre nyitottabb, 
a szakemberek szomjazzák az új technoló-
giában rejlő lehetőséget, legyen szó a dön-
tési folyamatok megkönnyítéséről vagy az 
adatok értelmezéséről. Ha a termelést ha-
tékonyabbá tudják tenni ezek az eszközök, 
globálisan is sziklák mozdulnak majd meg 
annak érdekében, hogy minél könnyebben 
és gyorsabban implementálhatóvá váljanak 
az ilyen rendszerek.

A kérdés csak az, hogy mikor érünk el 
erre a pontra, és egyáltalán, a robotfóbiához 

hasonló félelmeinkkel képesek leszünk-e 
társadalmi szinten is megbirkózni. 

nem minden az, aminek látSzik
A neuropszichológia egyrészt kifejezetten 
betegségcentrikus: a megváltozott pszichés 
állapotok és szerkezetek kezelési lehetősé-
geit kutatja. A területnek azonban nemcsak 
patológiás vonatkozásai vannak. A fogyasz-
tói döntések értelmezése és a reklámpszi-
chológia  is  előszeretettel merít  a tudo-
mányterület eredményeiből. Az ipar pedig 
szintén beállt a sorba, hogy a mesterséges 
intelligenciák fejlesztésében felhasználja 
mindazt, amit már elértek a kutatók.

„Döntéseinket megannyi tényező befo-
lyásolja. Emberként egyszerűségre törek-
szünk, próbálunk olyan szempontok men-

tén elhatározásra jutni, amelyek lerövidítik 
a döntési utat. A kognitív torzítások rend-
szere pedig ebből táplálkozik” – magyarázza 
Földi Miklós neuro- és reklámpszichológus, 
hol érhetjük tetten a neuropszichológiával 
kapcsolatos fogalmakat és a tudományte-
rület lényegét. „Hasonló még az alapvető 
attribúciós hiba is, előszeretettel társítunk 
pozitív tulajdonságokat olyan személyek-
hez, tárgyakhoz és jelenségekhez, amelyek 
számunkra egyértelmű módon rendelkez-
nek egy másik pozitív tulajdonsággal”  
– teszi hozzá.

Ezen egyszerű jelenségekben jól kirajzo-
lódik, milyen egyszerű logikák mentén mű-
ködhet az agyunk akkor, amikor nem tudatos 
síkon hozunk döntéseket. Az ilyen és ehhez 
hasonló, felismert és definiálható szabályo-

ElBuTuluNK MAJD A MESTErSÉGES INTEllIGENcIA 
HASzNálATáTól?

Földi Miklós szerint nem az a probléma, hogy kihasználjuk a technológia 

nyújtotta lehetőségeket, hanem az, ha ezek nem tartogatnak fejlődési le-

hetőséget számunkra. „Ha készségek kopnak ki azért, mert a technológia 

elvégzi helyettünk a munkát, akkor beszélhetünk arról, hogy elbutulunk. Ez 

nem azt jelenti, hogy nem jók ezek a kényelmi funkciók – mint amilyen a GPS 

vagy a számítógép –, hanem fontos az egyensúly” – magyarázza. Például 

a fejszámolás segíthet az arányérzék elsajátításában, vagy a térképhasználat 

erősíti a tájékozódási képességeinket. Ha ezeket nem gyakoroljuk, és csak 

a gépekre bízzuk magunkat, igen nagy csalódások érhetnek minket, ha 

esetleg cserbenhagy a technika.

//  „nInCsenek etIkÁtlan teCHnOlóGIÁk, 
Csak etIkÁtlan CÉlOk.”  //
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A covid–19-járvány blokkolta az autógyártást 2020-ban, 
azonban a technológiai fejlesztések nem lassultak le. 
A menetelés az elektrifikáció útján továbbra is folytatódik, 
és ez hajtja az autóipari fejlesztéseket. Bemutatjuk 
a 3 legmenőbb elektromos autót az átlagostól a szuperluxus-
kategóriáig, és ezeken keresztül a legfontosabb innovációkat.

Megatrendek az autóiparban, amelyeket az elektrifikáció hajt

tOP 3 HIgH-tECH Autó

a z autóipar kiemelkedő innovációs te-
rülete az elektromobilitás, így a világ 

legkiemelkedőbb technológiáit felvonultató 
autók jellemzően elektromosak. 

Kezdjük is a sort egy abszolút meg-
fizethetetlen kategóriába  tartozó  jármű-
vel, a Rimac C_Two tiszta elektromos GT 
hi per autóval, amelynek minden millimétere 
innovatív. 

A Rimac Automobili horvát gyártó óriási 
sikerét első modelljének, a Concept_One-
nak köszönheti, amely 2013-ban a világ 
leggyorsabb elektromos autója volt. Ebből 
a modellből mindössze nyolcat gyártottak, 

de a második Rimac, a C_Two is csupán 
150 példányban fog elkészülni.

mi keRül ezen 2,4 millió 
dolláRba?
Ez  a garázscégből  induló  kis  csapat  ki-
fejlesztett és felépített egy olyan autót, 
amelyet 2,4 millió dolláros alapáron ér-
tékesítenek, de persze erre még 600 ezer 
dollár extra is vásárolható. Az autó mind 
a négy kerekét külön villanymotor hajtja, 
akkumulátora 16 900 cellából áll, 120 kWh 
a kapacitása, és folyadékhűtéses, valamint 
1,4 MW teljesítményt tud leadni. 

1914 lóerős és borzalmasan sok, 2300 
Nm nyomatéka van a C_Two-nak. Álló hely-
zetből 1,85 másodperc alatt gyorsul 100 
km/órás sebességre, végsebessége 412 km/
óra. Ha ezt nem használja ki a vezető – és 
hát, hol is használja ki –, akkor akár 650 
kilométert is elmegy egy töltéssel. Az extrák 
sora azonban nem ért még véget, a meg-
hajtást úgy építették fel, hogy az autónak 
természetes képessége a driftelés. 

Minden keréknél beépítettek egy-egy 
váltót, elöl egysebességes, hátul pedig 
kétsebességes kivitelben, amik garantálják 
a gyorsulást, és az R-AWTW-szoftver keze-

li az egyes kerekekhez jutó nyomatékot. 
így a C_Two tökéletes drifter, vagy éppen 
csúszós talajon remek vonóerőt és trakciót 
nyújt, tehát szuperbiztonságos. 

Ami a C_Two felépítését illeti, a kar-
bonvázon szintén karbonszálas monocoque 
héjszerű váz található, amelybe elhelyez-
ték a 120 kWh kapacitású, 6900 cellából 
álló, folyadékhűtéses, 1,4 MW teljesítmény 
leadására képes lítium/magnézium/nikkel 
akkumulátorcsomagot. A Rimac hatótáv-
ja 650 km, összkerék-meghajtású, hiszen 
mind a négy kerék alá dolgozik egy-egy 
olajhűtéses  elektromos motor.  Ezek 97 
százalék hatékonysággal működnek – kor-
látlan és karbantartásmentes élettartamot 
ígér ezekre a gyártó –, a maximális nyo-
matékot pedig az első pillanattól kezdve 
biztosítják. 

hátSókeRék-koRmányzáS 
Az autógyártók Mercedese, a Daimler áp-
rilis közepén kijött legújabb luxusautójá-
val, egy Mercedes EQS tisztán elektromos 
limuzinnal. 

Az új Mercedest azért válogattuk be 
összeállításunkba, mert ez az első tisztán 
elektromos luxusjármű, amely nem a 100-
ra gyorsulással méri a luxust, hanem valódi 
autógyári mértékkel. A Daimler–Mercedes 
EQ-projektje sokkal több, mint egy-egy 
elektromos autó. Ez egy stratégia része, 
amely magában foglalja az autóipart át-
alakító négy megatrendet. 

A  Mercedes  EQS-modellek  EVA-
platformra épültek, amelyet hamarosan 
az EQS SUV-változatába, valamint az EQE 
limuzinba és szabadidő-autóba is beépí-
tenek. Gyakorlatilag ezzel a márka legelső 
villanyautója került ki a piacra, nem csupán 
egy elektromos változat. Két típus lesz el-
érhető a villanyautóból, az EQS 450+ és az 
EQS 580 4MATIC.

Az EQS 450+ hátsókerék-meghajtású, 
villanymotorja 245 kW leadására képes 
568  Nm maximális azonnali nyomatékkal. 

Álló helyzetből 6,2 másodperc alatt gyor-
sul 100-ra, és 210 km/h a végsebessége. 
Az EQS 580 4MATIC összkerékhajtású, 
a két villanymotor teljesítménye együt-
tesen 385 kW, 855 Nm csúcsnyomatékkal.  
A 0–100 km/h-ra való gyorsulás 4,3 másod-
perc alatt érhető el, a végsebesség 210 km/h. 

A Mercedes-Benz új villanyautójába 
NCM 811 lítiumion cellákból felépülő ak-

kumulátorokat szerelnek, ami azt jelenti, 
hogy a katód anyaga 8:1:1 arányban nik-
kel, kobalt és mangán. Tasakos cellákat 
és prizmatikus, kemény tokozású cellákat 
egyaránt felhasználhatnak a moduláris 
felépítésű, 400 V rendszerfeszültségű ak-
kumulátorcsomaghoz. Az EQS a világ leg-
áramvonalasabb sorozatgyártott autója. 
Légellenállási tényezője mindössze 0,20, 
ami az új generációs, magasabb energia-
sűrűségű akkucellák mellett nagyban köz-
rejátszik a tekintélyes hatótávban. 

Az összkerekes 4MATIC-változatok 
Torque Shift funkcióval rendelkeznek, amely 
automatizálja az első és hátsó tengelyek 
közötti nyomatékelosztást, ez a mechanikus 
összkerekes hajtásrendszereknél lényege-
sen gyorsabb reakcióidőt biztosít, illetve 
optimalizálja az elektromos hajtásrendszer 
működését. A rendszer percenként tízezer-
szer ellenőrzi és módosítja a beállításokat. 

Amiben a luxus kicsúcsosodik és az in-
nováció felharsan – pontosabban abszolút 
csendesen meghúzódik a háttérben –, az 
a zaj és vibráció minimalizálása. Ezt számos 
apró kis fejlesztéssel érték el az anyagfel-
használástól kezdve a mágnesek elhelye-
zéséig. így például az autó forgórészeiben 
a mágnesek elhelyezését optimalizálták, 
és speciális  tekercselés mellett a lehető 
legkevesebb ritkaföldfémet használták fel. 
A csapágyazás során elasztomert használ-
tak, amely egy rugalmas polimer. 

Lenyűgöző, hogy az érzékelőrendszer 
és algoritmusok valós időben hozzáigazít-
ják a felfüggesztést az útfelülethez, így az 
Airmatic légrugózás mellett ez is segít, hogy 
sima legyen az út, legalábbis érzetre. Az EQS 

A HÉJ

A monocoque egy francia eredetű szó, melynek jelentése: egy héj. Ennek 

a fajta vázszerkezetnek nagy előnye, hogy rendkívül hatékonyan viseli 

az autót érő különféle terheléseket. Az első monocoque vázszerkezetet 

1984-ben a McLaren mutatta be a Forma–1-ben, azóta bizonyítottan ez 

a leghatékonyabb vázszerkezet.

//  az elektrOMOs CsúCsMOdell 
akÁr 770 kIlOMÉteres 

HatótÁVra Is kÉpes.   //

// Rimac C_Two

// Mercedes EQS
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rendelkezik „járműemelés”-funkcióval is, 
amely praktikusan használható az egyenet-
len útfelületen, illetve könnyebb beszállást 
és kiszállást biztosít az utasoknak. 

Az EQS egy nagy szedán, amely 5,22 
méter hosszú, 1,92 méter széles és 1,5 mé-
ter magas. Ez problémát jelenthet a szűk 
városi utcákon és a parkolásnál, ezért, bár 
alapfelszereltségként a hátsó tengely kor-
mányzását maximum 4,5 fokos fordulattal 
biztosítja, ez felárért 10 fokra növelhető. 

a létező legnagyobb tudáSÚ 
elektrOMOs autó
A Lucid Motor áramvonalas luxusszedánja 
bedobta az elektromos kesztyűt, köztük egy 
139 ezer dolláros Grand Touring változatot, 
amelynek EPA-besorolása 832 kilométer. Az 
alapáron 70 ezer dolláros autót szokás a Tes-
la nagy riválisaként emlegetni, de ugyanúgy 
versenybe tud szállni a Mercedesszel vagy 
a BMW-vel is. A legfelső polcon található 169 
ezer dolláros Dream Edition 1080 lóerős tel-
jesítményével alig több mint 2,5 másodperc 
alatt ér el 100 km/h-t álló helyzetből, és 805 
kilométeres hatótávval bír. 

A készülő Lucid Air szedán egyik kiemel-
kedő tulajdonsága a kétirányú töltés támo-
gatása, ami megkönnyíti a járművek közötti 
(V2V) és a járművek és a hálózat közötti 
(V2G) töltést. Jellemzően, ha egy EV-nek 

elfogy az energiája, akkor a legközelebbi 
töltőhöz kell vontatni, mivel nincs prakti-
kus módja annak, hogy energiát vigyünk 
az autóhoz, mint a benzint a marmonkan-
nában. Az a lehetőség, hogy egy EV-t egy 
másik EV-ről tölthetünk, megoldást kínálhat 
vészhelyzetben.

Az elképesztő teljesítmény a saját fejlesz-
tésű meghajtóegységnek köszönhető, amely 
egy 74 kilogrammos egységbe foglalja a vil-
lanymotort, az invertert és a váltót is. Ebből 
az egységből akár hármat is el lehet helyezni 
az autóba, egyenként 650 lóerőt biztosítva. 
Tehát a tervezett hárommotoros, Performance 
változat 1950 lóerővel giga erővel bír majd. 

Az akkumulátor kialakítására is egy tel-
jesen új megközelítést alkalmaztak, amely 
miatt jelentősen megnőtt a szabad hely a jár-
műben. A Lucid Air az energiahatékonyság-
ban látja a járművek sikerét, illetve hogy az 
akkumulátor-ellenállást a lehető legjobban 
csökkentsék. Nem hatékonyságnövelésre 
koncentráltak az akkumulátorok esetében, 

hanem a jármű többi részét tervezték úgy 
meg, hogy az a leghatékonyabb legyen, az 
akkumulátor csak az energiát tárolja. 

Jelenleg rengeteg hihetetlenül jó techno-
lógia áll rendelkezésre az autókban, amelyek-
ről 1950-ben a mérnökök aligha álmodhattak. 
Lépéseket teszünk a teljesen önálló járművek 
felé, elektromos szuperautókat vezetünk, be-
szélünk az autóinkkal – és ők válaszolnak. 
Egyre több eszközt vetnek be a biztonság nö-
velése érdekében, de ugyanakkor a vezetés 
élményét is igyekeznek a gyártók növelni. 

Az autóipari fejlesztések, innovációk 
tendenciája alátámasztja azt a néhány éve 
szakmai körökben jelen lévő véleményt, mi-
szerint az autóvezetés hamarosan csak zárt 
pályán lesz lehetséges, amolyan úri hobbi-
ként. A városokban,  közutakon önvezető, 
elektromos és a legritkább esetben saját tu-
lajdonban lévő autókkal fogunk közlekedni. 

 trapp Henci

cASE: öSSzEKAPcSoláS, AuToNóM VEzETÉS, ruGAlMAS 
FElHASzNáláS ÉS ElEKTroMoBIlITáS

c:  Összekapcsolás – autók kommunikálnak egymással és a külvilággal

A:  Autonóm – vezető nélküli autók jönnek, és megszüntetik a vezetést

S:  Megosztás – a megosztott járműhasználat hatalmas növekedést ered-

ményez az autóhasználatban 

E:  Elektrifikáció – az elektromos akkumulátorok energiájának felhaszná-

lása normává válik a zsúfolt városokban

//  az akkuMulÁtOr HatÉkOnYsÁGa 
A MOtOR HAtÉKOnyságán MÚLIK, sőt 
a GuMIabrOnCsOkOn, a GÖrdülÉsI 
ellenÁllÁsOn És az aerOdInaMIkÁn. tÉnY, 
HOGY a luCId esetÉben Van eGY 900 VOltOs 
ARCHItEKtÚRA Is, AMELy ELősEgítI Ezt 
a HatÉkOnYsÁGOt.  //

// Mercedes EQS
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Az innováció nem választás kérdése – így vélekednek a hazai kis- 
és középvállalatok vezetői is. A verseny képesség feltétele, több 
másik tényező mellett, a fejlesztés, ez alól pedig a cég mérete sem 
jelent felmentést. Hazai kkv-k vezetőivel beszéltünk innovációs 
és fejlesztési politikájukról, a k+f-tevékenységükről, illetve arról, 
hogyan építik be a mindennapokba az innovációs szemléletet.

Egyszerre lehetőség és kényszer

az InnOVÁCIó 
A KKV-szEKtORBAn
Is elenGedHetetlen

M indegy, hogy egy vállalat az élelmi-
szeriparban, az orvostechnikai ágazat-

ban, a fémmegmunkálásban vagy más fém-
ipari tevékenységben kíván versenyképes 
lenni és maradni, a fejlesztésekre áldoznia 
kell. Olyan axióma ez, amelyet a ma működő 
cégek mindegyike jól ismer, és figyelembe 
vesz a napi működése során. Legalábbis ak-
kor, ha termékeit valóban a piaci igényekre 
kívánja szabni, és fel akarja venni a versenyt 
a nemzetközi nagyvállalatokkal is. Két cég-
vezetővel, Czél Balázzsal, a Steelvent zrt. 
másodgenerációs tulajdonosával és kereske-
delmi menedzserével, illetve Nagy Ervinnel, 
az R-Water Kft. tulajdonos-ügyvezetőjével 
beszélgettünk. Míg az előbbi vállalat kerítés- 
és kapurendszerek gyártásával foglalkozik, 
addig az utóbbi üdítő-, vitamin- és sportita-

lokat állít elő. Az innovációval kapcsolatban 
azonban sok dologban egyetértenek.

teRmék- éS folyamatinnovációk
Amikor innovációról beszélünk, fontos, hogy 
megkülönböztessük a termékportfóliót és 
a gyártástechnológiát  érintő  újításokat.  
„A vállalat működéséhez mindkettő szük-
séges” – vallja Czél Balázs. „Egy-egy tech-
nológiát érintő innováció versenyelőnyt je-
lenthet, ugyanakkor a bevezetés kockázatot 
is rejt magában” – teszi hozzá Nagy Ervin. 

Abban mindkét vezető egyetért, hogy az 
innováció nem kikerülhető, és nem szabad 
elhanyagolni. Mégis fontos, hogy a fejlesz-
téseket a vállalat méretéhez és kapacitásá-
hoz igazítsák. „Az a lényeg, hogy racioná-
lis innovációk valósuljanak meg, olyanok, 

amelyek nem jelentenek túlzott anyagi 
terhet a cégnek. Át kell gondolni, hogy mi-
lyen irányba tartunk, mik a célok, és miért 
van szükség egy technológia fejlesztésére”  
– egészíti ki Nagy Ervin. 

A termékinnováció ettől némiképp el-
tér, ott ugyanis nagyon fontos felismerni 
a vevők és a piac elvárásait.  „Különbség 
mutatkozik abban is, hogy milyen gyakoriak 
az innovációk. Míg a nagyobb technológiai 
újítások nagyjából tízévente esedékesek, 
addig termékinnovációkra pár évente szá-
míthatunk. Ennek leginkább piaci okai van-
nak, és ehhez igazodnunk kell” – fejti ki Czél 
Balázs. „Fel kell ismernünk az elvárásokat, 
ehhez feltérképezzük az igényeket, és há-
zon belül rendszeresen ötletelünk a gyűj-
tött információk alapján” – magyarázza Czél 

Balázs a fejlesztések menetét. Nagy Ervin 
hozzáteszi: „Sokszor a beszállítóink is jelzik 
felénk, hogy az újonnan érkezett alapanya-
gok, összetevők közül mi az, ami illeszkedik 
a portfóliónkba. Ezekre az információkra 
minden esetben hallgatunk, bízunk a ta-
pasztalatokban. Mégis, a termékfejlesz-
tésnek fontos lépése az, hogy az általunk 
megálmodott receptúrát megkóstoltatjuk 
a fogyasztókkal is.”

innováció vS. 
fenntaRthatóSág
A fenntarthatóságot több szempontból is 
értelmezhetjük. Gondolhatunk a környe-
zetvédelemre, ugyanakkor a kkv-szektor 
szempontjából a fenntarthatóság egy másik, 
nagyon fontos dologra is rávilágít. Az inno-
vációs fejlesztések finanszírozását ugyan-
úgy hosszú távon fenntarthatóan kell szer-
vezni, mint ahogy a bolygónk védelméről 
gondolkodunk. „Ebben eléggé konzervatív 
nézeteket vallok, a cég hitelállományát na-
gyon alacsonyan tartjuk, és törekszünk arra, 
hogy csak addig nyújtózkodjunk, ameddig 
a takarónk ér” – vallja Nagy Ervin. Hangsú-
lyozza továbbá a fegyelmezett megtakarítás 
szerepét is, ami egy-egy válsághelyzetben 
valódi mentőövet jelenthet a vállalatnak.

„Az olykor több százmilliós beruházások 
finanszírozásához igénybe vehetünk hitele-
ket és pályázati forrásokat, azonban az ilyen 
volumenű fejlesztések ritkák, és többnyire 
technológiai újításokat jelentenek, ame-

lyekre kevesebb alkalommal kerül sor egy 
vállalat életében” – teszi hozzá Czél Balázs.

Sok mÚlik a dolgozók 
hozzáálláSán iS
Az innovációs szemléletet nem elég a felső 
vezetés szintjén bevezetni. „A kkv-k eleve 
laposabb szervezetek, így könnyebb a dol-
gozókat is bevonni az új ötletek megfogal-
mazásába és megvalósításába, azonban így 
is a vezetőségre hárul a feladat oroszlán-
része. Nagyobb rálátással rendelkezünk, 
többet foglalkozunk a piaci viszonyokkal 
és a vevői visszajelzésekkel, de igyekszünk 
ezt minden dolgozónkkal megosztani” – 
magyarázza Czél Balázs, hogyan szövi be 
a Steelvent Zrt. mindennapi munkáját az 
innováció és a folyamatos ötletelés. „Ah-
hoz, hogy az ötleteket megfogalmazzuk, 
megvitassuk, és a kidolgozásukról döntsünk, 
heti rendszerességű értekezleteket tartunk. 
Egyszerre van belső és külső motivációnk 
így a fejlesztésekre” – fűzi hozzá.

Az élelmiszeriparban az innováció kicsit 
máshogy működik, itt talán még fontosabb 
az alulról építkezés: „Ismernünk kell a pi-
acot, a fogyasztói szokásokat. Amikor új 
alapanyag érkezik, először mi teszteljük, 
de utána kóstoltatásokon győződünk meg 
a fogyasztók véleményéről, mielőtt soro-
zatgyártásba kezdünk. Bár az innovációs és 
fejlesztési feladatok nagy része a felesé-
gemre és rám hárul, házon belül is rengeteg 
segítséget és javaslatot kapunk a kollégák-
tól” – mondja Nagy Ervin.

a válSág innovál?
Bár sokszor mondjuk, hogy a kényszer nagy 
úr, a válság önmagában nem jelent olyan in-
novációs nyomást, amelyet minden vállalat ki 

tudna használni. „A felszabaduló időt mi főleg 
karbantartásra fordítottuk, kicsit lassítottunk, 
és többet tudtunk együtt is ötletelni a többi 
dolgozóval. De kimondottan a válság miatt 
nem indítottunk el új fejlesztést” – foglalja 
össze Nagy Ervin. A járványhelyzet sem vál-

toztatott azon a hozzáálláson, hogy nem az 
árral, hanem a minőséggel kívánnak verse-
nyezni, ebben pedig Czél Balázs is egyetért: 
„Olyan projekteken dolgozunk, ahol a meg-
bízóink azért választanak minket, mert tisz-
tában vannak a hozzáállásunkkal, ez egy-egy 
gazdaságilag nehéz időszakban sem változik.” 

Az innováció tehát attitűd, méghozzá 
egyfajta alap vagy viszonyítási pont. Enélkül 
ugyanis a versenyképesség forog kockán, 
ami sem egy kkv, sem egy nagyvállalat 
számára nem vállalható. Függetlenül attól, 
hogy milyen iparágban tevékenykedik a cég, 
érdemes az innovatív szemléletet beépí-
teni a mindennapokba, és minden szinten 
bevonni a dolgozókat.

 kun zsuzsi

//  „a terMÉkInnOVÁCIó szerInteM 
a kreatIVItÁs És az IntellIGenCIa 
eleGYe, aMelYre MInden VÁllalatnak  
És ÖtletGazdÁnak szüksÉGe Van. ”   //

//  Czél Balázs, a Steelvent Zrt. kereskedelmi 
menedzsere

//  Nagy Ervin, az R-Water Kft. tulajdonos-ügyvezetője
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koS: excenteRpRéS 
Erős és kíméletlen. A présgépek között a középmezőnyt uralja, neve pedig ismerősen 
cseng. Tudjuk, hogy megbízható, tudjuk, hogy számíthatunk rá, de ha egyszer elindul, 

makacs és szinte visszafordíthatatlan. Jobb, ha óvatosak vagyunk a közelében!

SkoRpió: hegeSztőRobot 
A hegesztési szakértelmet, a tapasztalatot semmi nem helyettesítheti, de nagy meny-
nyiségben, hatékonyan dolgozhatnak a hegesztőrobotok is a varratokon. Az autóipar 

és a gépipar számára nélkülözhetetlen automatizált rendszerek nélkül komplett gyárak 
válnának működésképtelenné. Fényes jövő áll ez előtt a rugalmas, sokoldalú és gondos 

technológia előtt.

bika: kovácSkalapácS  
A hagyományos kéziszerszámok mellett gépesített változata is elterjedt. Forró feje alatt 
varázslatosan alakul át minden anyag. Dinamikus, erős és elszánt, ha van egy kitűzött cél, 
amiért dolgozhat. Kiváló munkaerő.

méRleg: kooRdináta-méRőgép 
A pontosság ígérete nem elég. Ezt egy mérőgép nemcsak tudja, hanem könyörtelenül 
meg is mutatja. Precíz és automata mérésekkel támogatja a gyártást iparágtól függetlenül. 
Legyen szó minőségügyi feladatokról vagy hitelesítésről, egy koordináta-mérőgép meg-
bízható eredményeket szolgáltat. Szigorúnak tűnik elsőre, de a külső játékos és rugalmas 
hozzáállást takar. Érdemes jobban megismerni.

ikRek: 3d-fémnyomtató 
Korábban nem sok jövőt jósoltak neki, mára mégis az egyik legdinamikusabban fejlődő 
terület a 3D-nyomtatás. A fémek nyomtatása pedig egészen új lehetőségeket tartogat 

számára, amelyeket kár lenne kiaknázatlanul hagynunk. 

bak: öttengelyeS megmunkálóközpont
Nem fényűző, mégis elegáns. Közkedvelt, sokoldalú és határtalan lehetőséget tartogat. 

Valódi jövőálló megoldás szinte minden ipari területen, és egyre  
gazdaságosabb is. érdemes figyelnünk rá, mert nagyon gyorsan fejlődik,  

és a felmerülő költségei is csökkennek.

Rák: lemezolló 
A technológia nem új keletű, felhasználói pont az egyszerűségét szeretik benne. A lemez-
ollógépek külső megjelenésükben nagyon hasonlítanak egy élhajlító gépre. Mégsem lenne 
szerencsés összekeverni egy rákot a homárral! Érzékeny, mégis gondos és nagyon rutinos. 

nyilaS: pRecízióS eSzteRga 
A hagyományos esztergálást bizonyos ágazatokban már teljesen kiszorította a CNC-for-
gácsolás. A precíziós megoldásokra azonban viszonylag kevés területen van szükség, 
ott viszont elengedhetetlen és pótolhatatlan egy megbízható precíziós esztergagép! Jól 
megfogalmazott követelmények teljesítésében élen jár.

oRoSzlán: lézeRvágó gép
Lézervágással pontos éleket készíthetünk gyorsan és az előre megírt programoknak 

köszönhetően automatikusan. A lemezollóval szemben az egyedi formák kialakítására is 
lehetőséget biztosít a technológia, így a modern lemezmegmunkáló üzemekben inkább 
ezzel találkozunk. Nemes és elegáns megoldás, még ha olykor igen hevesnek is látszik.

halak: tömbSzikRa-foRgácSoló 
A szerszámgyártásban lubickol igazán ez a technológia. Az alámetszések, a tökéletes 

felületek létrehozása és a volfrámmegmunkálás könnyen megugorható kihívások szá-
mára – persze ezek abszolválásához elengedhetetlen egy kiváló technológus támoga-

tása. Jó csapatjátékos, de igényli az önállóságot is.

Szűz: fRöccSöntő gép
A granulátum útja a késztermékig – így is fogalmazhatunk a fröccsgépekkel kapcsolatban. 
A technológia előtt kihívásként áll a megújuló alapanyagok megmunkálásának kérdése, ám 
minden technikai nehézség ellenére ez igazi lehetőség számára. Bátor, úttörő és érzékeny.

vízöntő: vizeSvágó gép 
Ahogy a fémforgácsolásban az öttengelyes megmunkálás, úgy a különleges anyagok 
megmunkálásában a vízvágás: elengedhetetlen. Ezzel a technológiával dolgozhatunk 
természetes köveken is hatékonyan és gazdaságosan. Ami az útjába áll, azt legyűri, kiváló 
partner, ha soha nem akarunk elbizonytalanodni a célhoz vezető úton.
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A JBc Tools a nagy pontosságot és megbízhatóságot igénylő forrasztófelszerelések 
élenjáró európai gyártója, termékeit olyan területeken használják, mint a precíziós 
elektronikai berendezések szervizelése, az elektronikai gyártósorok, a tanintézmények 
és a prototípuskészülékeket előállító laboratóriumok. Az alábbiakban bemutatjuk 
a gyártó legújabb termékeit. 

Digitális forrasztóállomások profik számára

ÚJ MEgOLdásOK  
A JBC tOOLstóL

jbc-ca-2Qf foRRaSztóállomáS
A 130 W teljesítményű, JBC-CA-2QF jelű 
állomást forrasztópisztollyal szerelték fel és 
a markolatán helyezték el az ónadagolót. Ez 
az egyike a számos kényelmi megoldásnak, 
amelyek elősegítik a berendezéssel meg-
felelően végezhető munkát. A bázisállo-
máson  található  a LED-kijelző,  valamint 
a vezérlőpanel, amely a hőmérséklet sza-
bályozására és a menüben való navigálásra 
szolgál. A berendezésben rendelkezésre áll 
az automatikus standby, a használaton kí-
vül előre beállított idő utáni kikapcsolás, 
valamint az egész állomás PIN-kódos le-
tiltásának opciói. A szabályozható hőmér-

séklet-tartomány 90 °C-tól 450 °C-ig terjed. 
Ez lehetővé teszi az ólmos és ólommentes 
forraszanyagokkal történő munkavégzést 
egyaránt, így az állomás ipari körülmények 
között is használható. A berendezés rendel-
kezik beépített tisztítószivacs-tartóval és 
tartalék pákahegytárolóval, valamint veze-
téktartóval is.

A forrasztóállomás USB-csatlakozóval 
is el van látva, ami kettős célt szolgál. Az 
első a programok frissítésének lehetősége, 
a második pedig a több készüléket vezér-
lő  számítógéphez való  csatlakozás  (USB 
HUB-on keresztül). Ily módon, a JBC Web 
Manager applikáció segítségével lehetőség 

nyílik egyidejűleg több JBC-berendezés ál-
lapotának és működésének monitorozására.

jbc-cd-2bQf, valamint jbc-cd-
2SQf foRRaSztóállomáSok
A JBC-CD-2BQF állomás és az előzőekben 
tárgyalt modell közötti fő különbség az ál-
lomáshoz csatlakoztatott forrasztókészülék 
fajtája. Ebben az esetben egy ergonomikus 
JBC-T245-A típusú pákát használhatunk. 
Tömege nem haladja meg a 115 grammot. 
A berendezés alkalmas SMD és furatgalvani-
zált elemek forrasztására is. Mint az összes 
itt tárgyalt termék esetében, a fűtőbetét 
ennél is a pákahegyben található. 

Következő, hasonló lehetőségekkel és 
funkciókkal bíró, szintén forrasztópákával 
szerelt JBC termék a JBC-CD-2SQF állomás. 
Alacsonyabb teljesítménye (40 W) külön-
bözteti meg a többitől, amivel alkalmas a ki-
sebb méretű SMD-alkatrészek forrasztására. 
Ez különösen fontos lehet forrasztóműhe-
lyekben, ahol egyidejűleg több készüléket 
is működtetnek.

tokozáSok javítáSa jbc toolS 
állOMásOkkal
Két, tipikusan javítási munkákra és proto-
típusok építésére dedikált további készü-
lék is helyet foglal a kínálatban. Maguk az 
állomások funkcióikban nem különböznek 
a fentebb tárgyalt készülékektől, de a kész-
letekben másféle kiegészítő szerszámozá-
sok találhatók. 

A JBC-CP-2QF esetében ilyen tartozék 
az ún. mikrocsipesz, amelyben két standard 
pákahegy helyezkedik el. Ilyen forrasztó-
hegy segítségével egyidejűleg melegíthető 
mindkét oldalról az alkatrész (főként SMD) 
és távolítható el a PCB-lemezről. Ez külö-
nösen hasznosnak bizonyul a legkisebb, 
viszonylag gyakran meghibásodó kompo-
nensek cseréinél, mint amilyenek a kon-
denzátorok.  Megfelelő  profilkialakítású 
hegyekkel azonban egyéb, sokkal összetet-
tebb, a tokozások ellentétes oldalain kive-

zetésekkel bíró alkatrészek (tranzisztorok, 
feszültségstabilizátorok, apró SOP-tokozású 
integrált áramkörök stb.) is forraszthatók. 

Az áramkörök kiszerelésére (javítására) 
használható továbbá a JBC-CS-2F modell. 
Ez a professzionális kiforrasztók egyik jó 
példája, amelyet folyamatos, ergonomi-
kus munkavégzésre – elsősorban nyom-
tatott áramköri komponensek cseréjéhez 
terveztek.  A bázisállomáson  túlmenően 
a terméket felszerelték ónfelszívó egység-
gel és vákuummodullal (ami elhelyezhető 
az állomás alatt), valamint további forrasz-
anyag-tárolókkal és ónmaradék-tisztító esz-
közökkel. Úgyszintén a komplett felszerelés 

részét képezi a különböző átmérőjű felszívó 
végek/szívókák készlete és a szívómodulba 
helyezendő, cserélhető szűrők.

pRofeSSzionáliS hot aiR 
állomáS a jbc toolStól
Az új JBC Tools berendezések sorát a JBC-
JNASE-2A állomás zárja, amely precíziós 
elektronikai javítások elvégzésére (pl. te-
lefonok, személyi számítógépek áramkörei, 
IoT IC-k stb.) szolgál. A berendezés digitális 
hőmérséklet- és légáramerősség-szabályo-
zással, valamint egy sor védelmi funkcióval 
is (automatikus kikapcsolás, kódos letiltás) 
rendelkezik. Termopár-csatlakozójához 
termikus  szonda  köthető,  amelynek  kö-
szönhetően az állomás képes monitoroz-
ni  a forrasztott  alkatrész hőmérsékletét, 
megelőzve ezzel  annak  túlmelegedését. 
A JBC-JNASE-2A modellt vákuumfogóval 
is felszerelték, ami nagy segítséget nyújt 
a kis méretű SMD-komponensek ki- és be-
forrasztása során. 

Ki kell még emelnünk, hogy a felsorolt 
készülékek többségénél (beleértve a forró 
levegős állomást is) a JBC Tools alkalmaz-
za a kényelmes hegy- és fúvókacserélési 
rendszert, így akár hűtés nélkül is cserél-
hetők  ezek  az  elemek.  A műveletet  egy 
speciális fogó segítségével egy kézzel el 
lehet végezni. 

 

www.tme.eu/hu

tme@tme.hu
»  JBC Tools állomás ónadagolóval »  Forrasztópákával szerelt modell »  Kiforrasztó ónszívóval

»  Forró levegős JBC Tools állomás

»  A JBC tOOLs A nAgy POntOsságOt 
És MEgBízHAtóságOt IgÉnyLő 

FORRAsztóFELszERELÉsEK ÉLEnJáRó 
EuRóPAI gyáRtóJA.  «
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Az Év Gyára versenyt 2019-ben ötödik alkalommal hirdettük meg, 
és a korábbi évekhez hasonlóan nehéz dolga volt a zsűrinek. Az erős 
mezőnyben a vállalatok között több kategóriában is holtverseny alakult 
ki, az értékelésben pedig nagy szerepet játszottak a gyárlátogatás 
tapasztalatai. A kategóriagyőzteseket bemutató sorozatunkat most 
a Vevői elégedettség szekció kiválóságával folytatjuk.

Az elégedett vevő az elkötelezett vevő

InnOVÁCIó, pOntOssÁG  
És eGYedI MeGOldÁsOk

a z Adu Alba Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Kft. egyedi termelési megoldásaival 

és unikális szolgáltatásportfóliójával vég-
zett az első helyen a Vevői elégedettség 
kategóriában a 2019-es Év Gyára megmé-
rettetésen. A versenyen shortlistre került 
továbbá a Leginnovatívabb gyártót díjazó 
kiírásban is, amelyben szintén kimagasló 
eredményeket mutathat fel a székesfehér-
vári székhelyű vállalat.

A  cég  ugyanis  fa-  és műanyagalapú 
egyedi csomagolástechnikai termékek 
gyártásával foglalkozik, ehhez pedig olyan 
technológiákat használ, amelyek napjaink-
ban még nem terjedtek el széles körben. 
így például 3D-nyomtatással, akár a reverse 
engineering paradigma felhasználásával 
hozza létre a termékeket, amelyek így teljes 
mértékig megfelelnek a vevői igényeknek  
– legyenek azok saját elképzelések vagy 

egy korábban már megvalósított, esetleg 
sérült termék újragyártása.

kihíváSt jelentő feladatok, 
RugalmaS megoldáSok
A flexibilis hozzáállás jegyében 3D-nyom-
tatással nemcsak prototípusokat, hanem 
beépíthető alkatrészeket is készítenek az 
üzemben. Mindezt az ország talán legna-
gyobb nyomtatóival, amelyek akár raklap-

méretben is képesek termékeket építeni. 
Az ABS és PLA filamentekből egyedi és kis 
szériás alkatrészek készülnek, amelyeket 
a vállalat saját teherautóival szállít ki a ve-
vőkhöz.

Ezek mellett az Adu Alba Kft.-nél gyárta-
nak a környezeti körülményeknek ellenálló 
csomagolásokat és egyedi vákuumformá-
zott termékeket is. Az ezekhez szükséges 
szerszámokat a cég mérnökcsapata tervezi, 
illetve a gyártásuk is házon belül történik, 
ezt egészíti ki a külső megrendelők által 
igényelt szerszámok bérmunkában törté-
nő készítése.

A  székesfehérvári  üzemben  előállí-
tott  termékekkel,  a műanyag  tálcákkal, 
a speciális raklapokkal és a nagy méretű 
3D-nyomtatott alkatrészekkel jelenleg az 
exportpiacra  jutás  a vállalat  elsődleges 
célja. Ehhez olyan termelési környezet és 
technológiai sokoldalúság kialakítása a cél, 
amellyel a nemzetközi piacokon is verseny-
képesek lehetnek.

a jelSzó az innováció
A stabil működést a következetesség és az 
érvényes vállalatirányítási rendszerek (ISO 
9001 és ISO 14001) alapozzák meg. A vál-
lalkozás működése és gyártási folyamatai 
megfelelnek  az  autóipari  előírásoknak, 
a termékek azonosíthatók, a gyáron belül 
és a raktározás során is követhetők. A ter-
melési műveleteket egyértelmű műveleti 
utasításokkal definiálják, a dolgozók kép-
zését pedig részletes oktatási anyagokkal 
támogatják. Nem csak az adminisztrációban 
törekednek a praktikus maximumra: a ter-
melékenységet meghatározó KPI-k mérésé-
vel követik a műveleteket, a termelési cé-
lok elérése érdekében pedig felhasználják 
a nyert adatokat.

A folyamatos fejlődést a dolgozók okta-
tása mellett a termelés fejlesztésével segí-
tik elő, több k+f-projekt megvalósításán is 
dolgoznak, a fejlesztések pénzügyi alapját 
az uniós pályázatok jelentik. Jelenlegi cél-
juk a már meglévő 3D-nyomtatók mellé egy 
fémnyomtató, illetve egy kétkomponensű 
műanyagfröccsöntő gép beszerzése. Nap-
jaink ipari-technológiai fejlődési trendjé-
re nagy hatással van – többek között – két 

gazdasági, illetve társadalmi elvárás. Az 
egyik a minél kisebb energiafelhasználás, 
valamint a különböző veszteségek csök-
kentése. Másrészt, ezekkel párhuzamosan 
a tervezési-fejlesztési irányelvekben egyre 
jobban érvényesül a környezettudatosság 
és a környezetvédelem. Ennek jegyében fo-
lyik egy olyan technológia fejlesztése az 
Adu Alba Kft.-nél, amellyel minél kevesebb 
energiafelhasználással, eddig nem használt 
hulladék-faanyagok és kötőanyagok alkal-
mazásával hoznak létre tőkéket a raklap-
készítésben. Az újításoknak köszönhetően 
a környezeti körülményeknek kiválóan el-
lenálló csomagolótermékeket gyártanak, 
ami a vevőik körében elismertté és kere-
setté teszi a vállalatot.

Az Adu Alba Kft. számára az innováció 
nemcsak cél, hanem szemlélet, amely men-
tén a teljes működést szervezik. A menedzs-
mentfolyamatok ugyanúgy a folyamatos 
fejlődésre fókuszálnak, ahogy a termelés 
megújítása is az új ötletek mentén zajlik. 
A racionális elképzelések pedig értékes, 
üzleti szempontból is kifizetődő megoldá-
sokban öltenek testet. A Covid–19-járvány 
okozta válság idején ez a szemlélet meg-
hozta gyümölcsét, sőt még inkább előtér-
be került, mivel az innováció  a gazdasági 
nehézségek ellenére rendületlenül folyik .

együtt gondolkodnak 
a vevőkkel
A vevői elégedettség terén győztes vállalat 
számára az ügyfelek visszajelzései kiemelt 
értékkel bírnak. A cég egyszerű kérdőívek-
kel, illetve rendszeres egyeztetéseken gyűjt 
információkat arról, hogyan vélekednek 
ügyfelei a munkájáról, kezdve a termelési 
folyamatoktól egészen a termékek átadásáig. 

A visszacsatolásokat pedig nemcsak 
begyűjtik, hanem valóban kamatoztatják: 
felhasználják a folyamatfejlesztésben, va-
lamint az egyes reklamációkat, esetleges 
termékproblémákat minden esetben kivizs-
gálják. Mivel a vevők is érzékelik a vélemé-
nyük hatását a cég működésére, a kérdőívek 
kitöltési hajlandósága igen magas, kilenc-
ven százalék körüli. A közös gondolkodás 
tehát minden fél számára pozitív.

Hasonlóan nagy figyelmet  fektetnek 
a reklamációk kezelésére is. Havi ripor-
tokban összesítik a beérkező panaszokat és 
észrevételeket, amelyeket minden esetben 
kivizsgálnak. Erre a 8D – problémamegoldó 
modellt használják, a gyökérokok felfedé-
sében pedig a jól ismert Ishikawa-módszert 

követik. Utóbbi előnye, hogy az ok-okoza-
ti összefüggések feltárása mentén a teljes 
folyamatot át tudják tekinteni és értékelni, 
illetve fejlesztési javaslatokat tehetnek. így 
nemcsak egy-egy hiba kiküszöbölése törté-
nik meg, hanem elkerülhető annak jövőbeli 
újabb előfordulása is.

Amennyiben a feltérképezett problé-
mák a termelésben dolgozó kollégák mun-
káját is érintik, oktatásokkal, a műveleti uta-
sítások felülvizsgálatával támogatják őket 
a helyes kivitelezésben. Céljuk a megelőzés, 
nem az utólagos korrekció.

Ezt az odafigyelést az ügyfelek is mél-
tányolják, hiszen kihatásaként az ismétlődő 
hibák számának csökkenését, valamint a ki-
váló termékminőséget ők is nap mint nap 
tapasztalhatják. Az Adu Alba Kft.-től érkező 
termékek mindegyikét ezzel a gondossággal 
szállítják ki, amely magában foglalja a ki-
emelkedő minőségű gyártás mellett a vevői 
visszacsatolásokon alapuló fejlesztést is.

 kun zsuzsi

//  A CÉg KÉRdőíVEKKEL, ILLEtVE 
REndszEREs EgyEztEtÉsEKEn gyŰJt 
InFOrMÁCIókat arról, HOGYan 
VÉLEKEdnEK ügyFELEI A MunKáJáRóL.  //
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Szakmai partnerek:

2021. június 15–18.

8. Nemzetközi ipari szakkiállítás

15. Nemzetközi gépgyártás-technológiai  
és hegesztéstechnikai szakkiállítás

MACH-TECH és IPAR NAPJAI
– Magyarország legjelentősebb üzleti találkozója  
az iparban

A MACH-TECH és IPAR NAPJAI kiállítás-együttes évről évre teret 
ad az ipari ágazatok, az egyedülálló innovációk megismerésére, 
valamint az üzleti kapcsolatépítésre.

Legfontosabb megjelenő tematikák: gépipar, szerszám gyártás, 
elektronika, automatizálás, hegesztés technika, robotika, logisztika, 
energetika, IT, beszállítóipar és még sok más iparág.

Betétkiállítás: Védőháló Budapest - munkavédelmi kiállítás

A rendezvény részleteiről bővebb információ:  
www.iparnapjai.hu

A jövő megteremtése 
itt van.

Látogatói regisztráció az ingyenes megtekintéshez:  
www.iparnapjai.hu/gyartastrend

Az Év Gyára versenyt 2019-ben ötödik alkalommal hirdettük 
meg, és a korábbi évekhez hasonlóan nehéz dolga volt 
a zsűrinek. Az erős mezőnyben a vállalatok között több 
kategóriában is holtverseny alakult ki, az értékelésben 
pedig nagy szerepet játszottak a gyárlátogatás tapasztalatai. 
A kategóriagyőztesek sorát a Dolgozói elégedettség 
kategória nyertesének bemutatásával zárjuk.

Hagyományos, mégis innovatív, minőségorientált, mégis hatékony

a dOlGOzóI elÉGedettsÉG
kIVÁlósÁGa a sanOFI 
CsanYIkVÖlGYI GYÁra

a Sanofi-csoporthoz tartozó Chinoin zrt. 
neve hazánkban sokaknak ismerősen 

cseng. A nagy múltú gyógyszergyár több mint 
110 éve működik itt, öt telephelyen pedig 

összesen több mint kétezer főt foglalkoztat. 
A legnagyobb magyarországi vállalatok közé 
tartozik, a gyógyszeripari cégek között pedig 
a második legtekintélyesebb a sorban. 

Nagyfoglalkoztatóként kiemelt fi-
gyelmet fordítanak a munkavállalóik 
elégedettségére és elkötelezettségére, 
a csanyikvölgyi gyáregység az Év Gyára 
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versenyben nemcsak shortlistre került eb-
ben a kategóriában, hanem meg is nyerte 
azt. Emellett az energiahatékonyság és 
a legjobb menedzsmentfolyamatok terén 
is példamutató eredményeket sorakoztat-
hat fel a vállalat.

modeRn teRmékek 
a hagyOMányOk Mentén
A gyógyszergyártásban elengedhetet-
len tapasztalattal és a nemzetközi, sta-
bil szakmai háttérrel a Sanofi az  iparág 
élvonalába tartozik. A Miskolc melletti 
Csanyikvölgyben, közel 400 munka-
társsal, a legmodernebb technológiák 
alkalmazásával stratégiai fontosságú 
termékek  világszínvonalú  előállítása 
zajlik, végsterilezett ampullák, injekciók 
és aszeptikusan előállított, előretöltött 
fecskendős injekciók formájában.   

A Sanofi-csoport folyékony alap-
anyagú steril gyógyszerkészítményeit és 
injekcióit a GMP, az ISO 50001 vállalat-
irányítási rendszer alkalmazásával, vala-
mint az ISO 14001 és 45001 szabványok 
betartásával gyártják. A gyógyszeriparban 
elvárt magas szintű szabályozottság azon-
ban nem akadályozza a fejlesztéseket és 
az optimalizálást, sokkal inkább keretet 
ad ezeknek. Így a cég fejlődése jól látható 
és azonosítható eredményekben mutat-
kozik meg.

több mint haRminc éve 
töRekednek tökéleteSSégRe
Az 1986-os alapítása óta a csanyikvölgyi 
gyáregységben folyamatos a termelés, 
a tulajdonosi kör változásával pedig 
egészen új termékkör gyártása került 
fókuszba. Ehhez új technológiák beve-
zetésére volt szükség, ugyanis az aszep-
tikus előretöltött fecskendők gyártása 
merőben eltért a korábbi tevékenység-
től. Ma már ez az üzem erőssége, a tel-
jes vállalatcsoport számára gyártanak itt 
ilyen termékeket. 

Két nagy beruházási időszak eredmé-
nyeként modern, a mindenkori legfrissebb 
igényeket kielégítő technológiai háttérrel 
dolgozhatnak itt. 2002 és 2006 között új 
izolátoros fecskendőtöltő sort telepítet-

tek, ezt kapcsolódó szolgáltatórendszerek, 
csomagolósorok, új raktárterület és minő-
ség-ellenőrzési laboratóriumok egészítik 
ki. A második hullám pedig jelenleg is 
zajlik:  a 2015-ben  kezdődő  beruházá-
sok célja a fecskendőgyártó kapacitások 
újbóli megduplázása, ehhez két nagy se-
bességű izolátoros gyártósor telepítésén 
dolgoznak.

A beruházások mellett kiemelt fi-
gyelmet fordítanak a munkabiztonság-
ra, a környezetvédelemre, a minőségügyi 

feladatok ellátására és természetesen 
a vevők kiszolgálásának magas színvo-
nalára is. Utóbbi különösen fontos a vál-
lalat számára: a beruházások és a napi 
működés megszervezése  is ennek van 
alárendelve.

jót jól
Immár több mint tíz éve implementál-
ták a lean szemléletet, ennek egyik első 
lépése a hatékony karbantartást célzó 
TPM- és a dolgozói innovációs rend-
szer megszilárdítása volt. A folytatást 
a Sanofi SMS- (Sanofi Manufacturing 
System) rendszerének bevezetése je-
lentette 2012-ben. Ezzel jobb gyakor-
latokon alapuló, standardizált folyama-
tok működése vált elérhetővé, miközben 
a vevői  igényekre még több figyelmet 
irányíthatnak.

A versenyképesség megtartása ér-
dekében a folyamatokat a Fit 4 Future 
program keretében javították, elsősorban 

a hatékonyságra  fókuszálva. Megerősí-
tették a költséghatékony működést,  és 
a gyáregység produktivitása a cégcso-
port és az iparág termelési élvonalába 
emelkedhetett. Ráadásul a fejlesztések 
ergonómiai  és minőségügyi  javulást  is 
eredményeztek.

Az emberek és a gépek közötti inter-
akciók, az automatizálás és a digitalizáció 
a Sanofinál kiemelten fontos, a csomago-
lótérben kollaboratív robotok telepíté-
sével lépett szintet a vállalat az elmúlt 

években. Ezzel a munkafeltételek és 
a hatékonyság is javult, az új robottech-
nológia pedig biztonságos munkakör-
nyezetet jelent az itt dolgozók számára. 
A modernizáció környezeti hatásokat is 
tartogatott, a fejlesztéseknek köszön-
hetően 20  százalékkal  csökkent  a gyár 
ökológiai lábnyoma.

A munkavállalói elégedettséget az 
innovatív környezet mellett a vállalat 
wellbeing programja támogatja, ezzel 
látványos rövid és hosszú távú eredmé-
nyeket is elértek. A Top Employer cím 
elnyerése is jól mutatja, hogy a HR-poli-
tika, a munkahelyi feltételek, a komplex 
juttatási  rendszer,  valamint  a fejlődési 
lehetőség a munkavállalói elkötelezett-
ségben is mérhető eredményeket jelent.

A kiválóságra törekvés tehát sokoldalú 
és hosszú távon is fenntartható működést 
biztosít a vállalat számára. 

 kun zsuzsi

//  a MunkaVÁllalóI elÉGedettsÉGet 
az InnOVatíV kÖrnYezet Mellett 
A VáLLALAt wELLBEIng PROgRAMJA 
táMOgAtJA, EzzEL LátVányOs RöVId  
És HOsszú tÁVú eredMÉnYeket Is 
elÉrtek.   //
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