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https://szotar.sztaki.hu/Első magyar weboldal
Első internet kapcsolódás
Első magyar e-mail küldés

…és számos aktuális téma…
pl. első Ipar 4.0 lépések



Az intézet missziója

Erős – és célzott – alapkutatási eredményekre fókuszálva, a SZTAKI

▪ Új eredményeket produkál széleskörű magyarországi és nemzetközi

együttműködések keretében,

▪ Eredményeit felhasználja a fenntartható gazdaság és társadalom

elősegítésére,

▪ Kutatási területein megőrzi, és amennyire lehetséges, növeli

Magyarország tudományos-technikai kultúrájának fejlettségét.
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SZTAKI – Bemutatkozás

▪ 1964-ben alapították

▪ EU-s kiválósági központ 

információtechnológiában, 

számítástechnikában és 

automatizálásban

▪ Alap- és felfedezőkutatások

▪ Szerződésalapú K&F&I, főleg komplex 

rendszerekkel, kulcsrakész 

megoldásokkal

▪ A legfrissebb eredmények átadása az 

iparnak és az egyetemeknek

www.sztaki.hu5

▪ Alapkutatás

▪ Számítástechnika

▪ Rendszer és irányításelmélet

▪ Mérnöki és üzleti intelligencia

▪ Gépi látás és ember-gép interakciók

▪ Alkalmazott kutatás és innováció

▪ Gépjárművek és szállítási rendszerek

▪ Termelési informatika és logisztika

▪ Energia és fenntartható fejlődés

▪ Biztonság és megfigyelés

▪ Hálózati rendszerek és szolgáltatások, 

elosztott számítástechnika

▪ Főbb adatok

▪ Költségvetés

▪ 11 millió euró/év

▪ ~30% alaptámogatás

▪ Állomány

▪ ~220 (teljes állás)

▪ ~100 tudományos fokozat

▪ 7 akadémikus

▪ 15 DSc

▪ 70+ PhD

▪ ~15 tag a magyar Mérnökakadémiában



Mérnöki és üzleti intelligencia

▪ „Minden ami gyártás”

▪ Operációkutatás és ütemezés

▪ Kooperatív tervezés és szabályzás

▪ Matematikai és korlátozás-programozás

▪ Adaptív, sztochasztikus erőforrásmenedzsment

▪ Mesterséges intelligencia és gépi tanulás

▪ Ágens és holonikus rendszerek

▪ Komplex geometriai következtetések
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Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség

Tagság: 

▪ SZTAKI és az NGM,

és 37 alapító tag

▪ 26 új belépő

▪ 27 új jelölt

www.sztaki.hu7

Szervezet:

▪ SZTAKI vezetésével

▪ 7 Munkacsoport

▪ Stratégia

▪ Munkaerő, oktatás és képzés

▪ Termelés és logisztika

▪ IKT technológiák

▪ Ipar 4.0, kiberfizikai mintarendszerek

▪ Innovációs és üzleti módszerek

▪ Szabályozás és jogi háttér

www.i40platform.hu/en



Centre of Excellence for Production Informatics and 
Control (EPIC) (https://www.centre-epic.eu/)

Fraunhofer-SZTAKI
Project Centre
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SZTAKI EU CoE Upgraded SZTAKI CoE

2001 … 2010 2014 2016 2018 2020 2022 2024

EPIC 
Phase1

EPIC H2020 Teaming Project

2002: Virtual inst. 
with FhG IPA

Operational Phase 3
Self-sustained

O.P. 1 
Start-up

Operational Phase 2 
Evolving period

2017

SZTAKI, 
Fraunhofer IPA, IPT, IPK, Fraunhofer Austria, 
BME GPK, KJK

2015 2019 2021 2023…

SZTAKI
Fraunhofer IPA, Fraunhofer Austria

EPIC Ltd.
Fraunhofer – SZTAKI PMI

Maturing period

https://www.centre-epic.eu/


Mesterséges intelligencia globális trend és lépések
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Mesterséges intelligencia hazai válasz
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Mesterséges intelligencia stratégia

Egyik kiemelt szektor: 

Gyártás

IP (SzT) érintett területek és ennek mértéke: 

kicsit

közepesen

nagyon
www.sztaki.hu17
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MI fejlesztési lehetőségek és célok a gyártási szektorban

Erős hazai 

know-how

Előremutató 

hazai 

kezdeménye-

zések

MI gyártás 

specifikus 

oktatás

Új anyagok és 

technológiák

Gyártási 

komplexitás-

növekedés

Nemzetközi 

beágyazottság

Ipari-

akadémiai 

kapcsolatok

Árbevétel 

növelési 

potenciálok

Költség 

csökkentési 

potenciálok

Az MI szerte-

ágazóan 

alkalmazható

Környezet-

tudatos 

gyártás

Újra-

hasznosítás

Csökkenő 

anyag-

felhasználás

Felkészült-

ség

Nemzetközi 

programok

Az Ipar 4.0 

hosszú távú 

trendHatalmas 

előállított 

adat-

mennyiség

Szenzorok 

számának 

óriási 

növekedése

Teljességet célzó pillérekMI értéklánc

Kutatás-

fejlesztés-

innováció

Alkalmazások 

ösztönzése

Szabályozás 

és etikai 

keretek

Infrastruktúra 

fejlesztés

Adatgazdaság 

beindítása

Kompetencia 

fejlesztés
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Hatékonyságot javító szektorális lehetőségek és célok a 
gyártási szektorban

Információ és 

know-how 

hiány

Új 

szolgáltatás-

ok, új üzleti 

modellek

Túl a 

működési 

hatékony-

ságon

Hálózatos, 

közös 

fejlesztések, 

innovációk
A működési 

hatékonyság 

javítása

Veszteség-

csökkentés

Fenntartható 

gyártás

Csökkenő 

környezeti 

lábnyom

Infrastruktúra 

fejlesztési 

potenciálokSzerte-

ágazóbb, 

integráltabb 

és 

komplexebb 

hálózatok

Folyamatok 

össze-

kapcsolása, 

integrációja

Testre-

szabott 

gyártás
Nagyvállalat

oknál az IT 

infrastruktúra 

túlzottan

összetett

KKV-knél az 

IT architektúra 

elmaradott

Teljességet célzó pillérekMI értéklánc

Kutatás-

fejlesztés-

innováció

Alkalmazások 

ösztönzése

Szabályozás 

és etikai 

keretek

Infrastruktúra 

fejlesztés

Adatgazdaság 

beindítása

Kompetencia 

fejlesztés
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Teljességet célzó pillérekMI értéklánc

Kompetencia 

fejlesztés

Kutatás-

fejlesztés-

innováció

Alkalmazások 

ösztönzése

Szabályozás 

és etikai 

keretek

Infrastruktúra 

fejlesztés

Adatgazdaság 

beindítása

Érzékenyítés

(kampányok, 

kommunikáci

ó, marketing)

Alap-, és 

alkalmazott 

kutatás,

MILAB 

(Kiv. Közp.)

Termelési 

MI érettségi 

modell 

Felskálázás, 

roll-out, 

gyors hazai 

bevezetések

Kapcsolódás 

európai 

platformok-

hoz

Gyártásban

vertikumok, 

szakpolitikák, 

ökoszisztéma 

monitoringja

MI-re 

felkészített 

gyártási 

háttér 

biztosítása

Infrastruktúra 

fejlesztés 

„experimen-

tation” céllal

Gyártási 

iparág-

specifikus MI 

kompetencia 

fejlesztés

Gyártás-MI 

szakterületi, 

kiemelt 

projektek

Kapcsolódás 

adatpiaci 

kezdeményez

ésekhez

Nyitott 

termelés-

informatika

Kiemelt szakterületek (2 éves időtávon)

Termelési folyamatok paraméterszabályzása

Minőségkontol MI eszközökkel

Prediktív karbantartás

Layout és folyamatszimuláció, gyároptimalizálás

Mesterséges látás gyártási alkalmazásai

Bel-, és kültéri pozicionálás 5G és MI-vel

Robotvezérlés támogatása MI megoldásokkal

Nyitott termelés-informatikai architektúra

Lépések/
Modulok

2 éves időtávon
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Teljességet célzó pillérekMI értéklánc

Kompetencia 

fejlesztés

Kutatás-

fejlesztés-

innováció

Alkalmazások 

ösztönzése

Szabályozás 

és etikai 

keretek

Infrastruktúra 

fejlesztés

Adatgazdaság 

beindítása

Hídképzés

hazai 

indítású, de 

felskálázható

projektekhez

Zöld és 

körkörös 

gyártási 

programok

Innovációs 

ökoszisztém

a fejlesztése
MI-re 

felkészített 

digitális 

gyártási 

háttér 

biztosítása

Gyártási MI 

kompetencia 

aktualizálás

Gyártás-MI 

szakterületi, 

kiemelt 

projektek

Adat-

gazdaság 

beindítása

tovább-

fejlesztése

Gyártás és 

civil szféra 

átjárhatóság 

Kiemelt szakterületek (5 éves időtávon)

Gyártási after-sales MI alapú adatfeldolgozás

Beszállítói láncok, termék-nyomonkövetés

Gyártási logisztika optimalizálása

MI használat 6G hálózatokban, gyártásban

Drón management (minta gyár, minta-terület)

Nagy számú IoT eszköz ipari területen

Gyártási kiberbiztonság

Gyártási energiagazdálkodás optimalizálása

Lépések/
Modulok

5 éves időtávon

MI24.0 és 

város, urban

minta-

projektek

Alap-, és 

alkalmazott 

kutatás

MILAB 

(Kiv. Közp.)



MI24.0 tématerületek & IP kapcsolódásuk

• Sok adat, sok szenzor

• Komplex IT struktúrák

• Információ és kompetencia, 

know-how

www.sztaki.hu22

• Új üzleti modellek, hálózatok

• Hazai know-how, IP jogok

• Testreszabott, hatékony gyártás

• Adatpiaci kapcsolódások

• Gyártási roll-out, felskálázás

• Nyitott termelésinformatika

• Körkörös gyártás

• Szakterületi újdonságok

• Új anyagok, új technológiák

• Ami korábban nem volt gyártható

• Extrém mértékű előrelépések, 

Ipar 4.0

• Alap-, és alkalmazott kutatási 

eredmények; Kiemelt projektek
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Köszönöm a figyelmet!

Kapcsolat:
viharos.zsolt@sztaki.hu

www.sztaki.hu
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