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A kutatás, a fejlesztés és az innováció nélkülözhetetlen a vállalatok gazdasági 
sikeréhez, de az egész nemzetgazdaság számára is. Napjainkban, az egyre gyorsabb 
ütemű műszaki és technológiai változás korában ez hatványozottan így van. A ver-
senyképesség már elképzelhetetlen kutatás és fejlesztés, valamint az innovációt elő-
segítő gazdasági környezet nélkül.

Az innováció vállalatoknál és állami intézményeknél születik, megköveteli azon-
ban mindkét terület hathatós összefonódását, mert csak így válhat az ötletekből és 
tapasztalatokból piacképes termék.

A német vállalatok egyre nagyobb szerepet vállalnak Magyarországon is a kuta-
tási és fejlesztési tevékenységben. Magyarország már jó ideje nem csupán egy „kihe-
lyezett műhelye” a német vállalatoknak, hanem egyre erőteljesebben összefonódik 
a nemzetközi értékláncokkal. Jelen kiadványunk példák útján – és messze nem a tel-
jesség igényével – szemlézi ezt a tevékenységet, egyúttal pedig bemutatjuk a kuta-
tás és fejlesztés feltételrendszerét, a támogatási lehetőségeket, valamint a német 
vállalatok és a magyar felsőoktatás együttműködését.

A Német-Magyar Ipari és kereskedelmi Kamara jó ideje foglalkozik az innováció 
témakörével. Egy külön erre a célra létrehozott munkacsoport dolgozza ki a kezde-
ményezéseket és ösztönzi a tapasztalatcserét ezen a területen. Ezzel még több vál-
lalatot kívánunk bátorítani a magyarországi kutatási és fejlesztési szerepvállalásra. 
Bízom abban, hogy jelen kiadvány is hozzájárul ehhez.

Forschung, Entwicklung und Innovation sind unverzichtbar für den wirtschaftli-
chen Erfolg von Unternehmen, aber auch für die Volkswirtschaft insgesamt. Heute, in 
Zeiten eines immer schnelleren technischen und technologischen Wandels gilt dies 
umso mehr. Wettbewerbsfähigkeit ist ohne Forschung und Entwicklung sowie inno-
vationsfördernde Rahmenbedingungen nicht mehr denkbar. 

Innovationen entstehen in Unternehmen und staatlichen Einrichtungen, verlan-
gen aber auch eine effektive Verzahnung beider Bereiche. Nur so können aus Ideen 
und Erfindungen auch marktfähige Produkte werden. 

Deutsche Unternehmen engagieren sich auch in Ungarn immer stärker in For-
schung und Entwicklung. Ungarn ist längst nicht mehr nur eine „verlängerte Werk-
bank“ deutscher Firmen, sondern wird immer stärker in internationale Wertschöp-
fungsketten eingebunden. Die vorliegende Publikation stellt beispielhaft – und längst 
nicht umfassend – einige dieser Aktivitäten vor. Zugleich werden Rahmenbedin-
gungen für Forschung und Entwicklung, Fördermöglichkeiten oder die Zusammen-
arbeit zwischen deutschen Unternehmen und ungarischen Hochschulen vorgestellt.   

Die Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer widmet sich seit langem 
dem Thema Innovation. Ein spezieller Arbeitskreis erarbeitet Anregungen und fördert 
den Erfahrungsaustausch auf diesem Gebiet. Damit sollen noch mehr Unternehmen 
ermutigt werden, sich in Ungarn im Bereich Forschung und Entwicklung zu engagie-
ren. Ich hoffe, dass auch diese Publikation etwas zu diesem Ziel beiträgt. 
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innoVationsstandort 
ungarn
immEr mEhr dEutschE FirmEn EngagiErEn sich

Bosch ist mittlerweile rund jeder siebte Mitar-
beiter im Bereich F+E tätig, aber auch in zahl-
reichen anderen deutschen Unternehmen for-
schen und entwickeln insgesamt mehrere tau-
send Mitarbeiter. Das Spektrum der Themen ist 
dabei äußerst breit: von der Motorenentwick-
lung bei Audi über Elektromobilität bei Bosch 
oder Siemens, bis zu Fahrzeugdynamik und 
Verkehrssicherheit bei Continental oder Soft-
warelösungen bei SAP.   

der Arbeitsteilung mit anderen Standorten in 
einem Konzern ist auch die geografische und 
kulturelle Nähe zu Deutschland ein nicht zu ver-
nachlässigender Vorteil. So hat Bosch z.B. seinen 
Stammsitz im schwäbischen Reutlingen, doch 
in Miskolc werden seit 2012 die Motoren für 
e-Bikes entwickelt und produziert; allein an die-
sem Standort arbeiten heute 5.000 Mitarbeiter. 
Auch dies trug dazu bei, das Bosch 2011 und 
2015 als „Investor of the year“ im F+E-Bereich in 
Ungarn ausgezeichnet wurde.

Strategische Rolle
Die Ergebnisse der F+E-Tätigkeit der Standorte 
in Ungarn sind jedoch vielfach für die gesamte 
Unternehmensgruppe relevant. In der zuvor 
erwähnten Umfrage berichteten zehn (von den 
25 befragten) Firmen davon, dass Ungarn der 
exklusive Standort für bestimmte Forschungs- 
und Entwicklungsaufgaben sei, in 15 Fällen sei 
Ungarn eines der Kompetenzzentren im Kon-
zern. Natürlich sind auch Kostenvorteile ein 
wichtiger Grund, F+E-Aktivitäten gerade 
in Ungarn anzusiedeln – rund jedes zweite 
Unternehmen gab dies in der Umfrage an. Das 

betrifft sowohl die deutlich geringeren Perso-
nalkosten für Ingenieure und Entwickler, aber 
auch bestimmte Steuererleichterungen und 
Fördermittel aus EU-Fonds für Investitionen in 
Forschung und Entwicklung. (Siehe dazu auch 
unseren Beitrag auf Seite 22.) 

Nachwuchs sichern
Natürlich braucht man für die Entwicklung 
neuer Produkte und Lösungen gute Leute. In 
jüngster Zeit beklagen Unternehmen häufi-
ger, dass sie gern mehr Ingenieure und Akade-
miker einstellen würden, aber nicht genügend 
finden. Wenn sie dann allerdings jemanden fin-
den, sind die Erfahrungen überwiegend posi-
tiv: Das Ausbildungsniveau ist gut – auch wenn 
oft noch praktische Erfahrungen fehlen – und 
die Motivation der jungen Leute ist groß. Um 
die quantitativen Engpässe zu beseitigen, aber 
auch die Praxisnähe der Ausbildung zu erhö-
hen, engagieren sich daher deutsche Firmen 
verstärkt im sogenannten „dualen Studium“: 
Bei diesen Studiengängen wird die theoreti-
sche Ausbildung an den Hochschulen mit Zei-
ten praktischer Ausbildung in einem konkreten 

Warum in Ungarn?
Die Motive sind natürlich oft unterschied-
lich, aber einige Gemeinsamkeiten ziehen sich 
durch zahlreiche F+E-Aktivitäten. Da ist zum 
einen die immer engere Verzahnung von Pro-
duktion und Entwicklung. In einer Umfrage der 
DUIHK unter 25 wichtigen forschenden Unter-
nehmen in Ungarn gaben rund 70% an, dass 
F+E-Aktivitäten für die Produktion vor Ort erfor-
derlich seien. Für viele Firmen ist dies der wich-
tigste Grund für ihre F+E-Aktivitäten in Ungarn: 
nur so können sie hier langfristig innovative 
und auf Kundenwünsche zugeschnittene Pro-
dukte fertigen. Individuelle Anpassungen von 
Produkten und die Weiterentwicklung beste-
hender Lösungen machen daher einen groß-
en Teil der hiesigen Entwicklungsarbeit aus. Bei 

deutsche unternehmen bringen neben produktionsstätten und dienstleis-
tungsangeboten verstärkt auch Forschung und Entwicklung nach ungarn. 
was bewegt diese unternehmen dazu? mit wem kooperieren sie und wie 
sieht diese kooperation aus? welche Erfolge konnten erzielt werden?

Unternehmen verbunden. Dadurch erhalten 
die Studenten schon während des Studiums 
einen tiefen Einblick in die „reale“ Arbeitswelt, 
und können nach ihrem Abschluss deutlich 
schneller und effektiver anspruchsvolle Aufga-
ben im Unternehmen wahrnehmen. Aktuell 
kooperieren deutsche Firmen in rund 90 dua-
len Studiengängen mit Hochschulen in ganz 
Ungarn – rund zwei Drittel entfallen auf techni-
sche Richtungen und Informatik.

Unis als Partner
Neben der Ausbildung sind ungarische Hoch-
schulen für deutsche Unternehmen natürlich 
auch als Forschungspartner wichtig. In vielen 
Spezialbereichen verfügen sie über enorme 
Kompetenzen und sind damit für gemeinsame 
Forschungen besonders wertvoll, manchmal 
sogar ausschlaggebend für die Wahl des Stand-
ortes für bestimmte Forschungsprojekte. Deut-
sche Unternehmen, die hier forschen und ent-
wickeln, kooperieren meist gleich mit mehreren 
Universitäten und Hochschulen.  Ein besonders 
oft gesuchter Partner ist z.B. die Technische und 
Wirtschaftswissenschaftliche Universität Buda-
pest (BME). Siemens kooperiert dort z.B. mit 
dem Lehrstuhl für Elektroingenieurswesen, die 
Tochterfirma Magnus Aircraft Zrt. profitierte von 
dieser Zusammenarbeit und gewann schließ-
lich den Innovationspreis der elektronischen 
Luftfahrt „E-Flight Award“ 2016.

Die Art der Kooperationen ist übri-
gens höchst vielfältig. Die Palette reicht 
von „echter“ gemeinsamer oder arbeitstei-
liger Forschung  über die Vergabe von For-
schungsaufträgen, der Beteiligung an der 
Lehre und die Finanzierung und Bereitstel-
lung von Geräten bis zur Förderung von 
dualen Studiengängen oder PHD-Program-
men und Praktika. Mehr zu den Kooperati-
onen zwischen Unternehmen und Hoch-
schulen siehe auf Seite 8.  ❙

Im Forschungszentrum von Bosch in 
Budapest wurde vor wenige Wochen der 
1.700. Ingenieur eingestellt – ein Absol-
vent der Budapester Technischen Universität 
(BME), der Software entwickeln wird. Das Bei-
spiel Bosch zeigt: für die deutschen Unterneh-
men im Lande ist Ungarn längst nicht mehr 
nur die verlängerte Werkbank, sondern immer 
mehr auch ein strategischer Standort, auch im 
Bereich Forschung und Entwicklung (F+E). Bei 



Das Budapester Entwicklungszentrum von Bosch.
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steller entsprechen und der Fahrgastsicher-
heit dienen. Ferner stand dabei das sichere 
und energieeffiziente Fahrerlebnis im Mittel-
punkt. Bei dem Projekt hat die Robert Bosch 
Kft. mit dem Forschungsinstitut für Informatik 
und Automatisierung der Ungarischen Aka-
demie der Wissenschaften (MTA SZTAKI), der 
Technischen und Wirtschaftswissenschaftli-
chen Universität Budapest (BME) sowie der 
Universität Miskolc zusammengearbeitet.

Bosch verfügt weltweit über viele Standor-
te. Es gibt zentrale Aktivitäten, aber grund-
sätzlich strebt die Unternehmensgruppe 
laut eigener Aussage danach, den lokalen 
Möglichkeiten und Fähigkeiten entspre-
chend vor Ort zu entwickeln.  ❙

Landesweit besteht das Netz der 
Bosch-Gruppe aus elf Standorten: neben 
den beiden Budapester Tochtergesellschaf-
ten ist man in Maklár, Hatvan, Kecskemét, 
in Miskolc mit drei Gesellschaften sowie 
in Pécel präsent. Darüber hinaus wurde 
2005 das Budapester Entwicklungszentrum 
gegründet, wo zahlreiche zukunftsweisende 
Technologien entwickelt werden.

Im Juli etwa schloss das Entwicklungszent-
rum feierlich ein in 2013 gestartetes und in 
Höhe von fast 7 Mrd. Forint gefördertes Ent-
wicklungsprojekt ab. Ziel des Projektes war 
die Entwicklung von Technologien, die den 
modernsten Trends der Automobilindustrie 
sowie den Bedürfnissen der Automobilher-

Bosch ist bereits seit 1899 in ungarn präsent. die 1991 
neugegründete regionale handelsgesellschaft ist heute mit 
insgesamt über 12.200 Beschäftigten und rund 960 milliarden Forint 
gesamtjahresumsatz eine bedeutende unternehmensgruppe sowie 
ungarns größter ausländischer arbeitgeber im industriesektor.

Von BudapEst 
nach Europa 
roBErt Bosch kFt.

www.bosch.hu

Welche Bedeutung hat F+E für Ihr Unternehmen?

Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe ist das Entwickeln von 
innovativen Lösungen, die gemäß dem Bosch-Slogan „Tech-
nik fürs Leben“ Leben schützen, die Lebensqualität verbessern 
und die Umwelt schonen. Ein Fokus dabei ist die weltweite 
Vernetzung, die ganz neue Möglichkeiten erlaubt. Das Unter-
nehmen setzt hierbei weltweit Maßstäbe, und das geht nur 
mit einer leistungsstarken Forschung und Entwicklung. Die 
Bosch-Gruppe als ein führender internationaler Technologie-
konzern beschäftigt daher an 118 Standorten rund 56.000 Mit-
arbeiter im Bereich F+E.

Welche Rolle spielt der Standort Ungarn für die  
F+E-Tätigkeit des Gesamtunternehmens?

In Ungarn steht Bosch nicht nur bei der Produktion für den 
Automobilsektor sondern auch im Bereich Forschung und 
Entwicklung an der Spitze: unter den über 12.200 Mitarbei-
tern in 10 Tochtergesellschaften ist fast jeder sechste auf dem 
Gebiet F+E tätig und verfügt über einen technischen Hoch-
schulabschluss. Als Teil der Robert Bosch Kft. entstand 2005 
das Budapester Entwicklungszentrum, das mit seinen über 
1.700 Beschäftigten – gleich nach Deutschland – das größte 
seiner Art bei Bosch in Europa ist. Hier werden Entwicklungen 
für den europäischen Markt und auch den internationalen 
Markt durchgeführt. 

Was sind die Schwerpunkte Ihrer F+E-Tätigkeit?

Das Budapester Entwicklungszentrum entwickelt zahlreiche 
mechanische, elektrische und  elektronische Komponenten 
und Systeme für die Kraftfahrzeugtechnik. Hierzu gehören 
zum Beispiel ABS, ESP, Airbag, Motorsteuerungs- und automa-
tische Parksysteme sowie elektronische Antriebssysteme und 

Elektromotoren. Ebenfalls entwickelt werden Instrumenten-
cluster (Armaturenbretter), Lenksysteme, Fahrerassistenzsy-
steme und dazugehörige Sensoren; Ziel von letzterem ist die 
Entwicklung autonomer Fahrzeuge. Nahezu sämtliche hierzu 
gehörenden Arbeitsphasen werden im Budapester Entwick-
lungszentrum vollzogen, etwa die System- und Algorithmus-
Entwicklung, die Entwicklung der elektronischen und mecha-
nischen Komponenten, die Simulation, ferner auch die Zuver-
lässigkeitsprüfungen und Tests.

Mit wem kooperieren Sie im Bereich F+E in Ungarn?

Bosch unterstützt seit Jahren intensiv die Hochschullehre und 
Ingenieursausbildung in Ungarn. Die Kooperationen mit den 
Hochschulen stellen eine hervorragende Möglichkeit für das 
Gewinnen und Ausbilden des Fachkräftenachwuchses dar. Wir 
kooperieren mit fast 20 Lehreinrichtungen – darunter zum Bei-
spiel die BME, die Universität Miskolc und die Eötvös Loránd 
Universität (ELTE) –, daneben haben wir auch eine enge strate-
gische Zusammenarbeit mit dem MTA SZTAKI. 
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Kooperationen können in zahlreichen 
Bereichen geschlossen werden
Die Siemens Zrt. mit Hauptsitz und Standorten 
in Budapest hat schon heute Kooperations-
vereinbarungen mit der Wirtschaftsuniversität 
Budapest (BGE), beziehungsweise der Fakultät 
für Elektroingenieurswesen der Technischen 
und Wirtschaftswissenschaftlichen Universität 
Budapest (BME) abgeschlossen. Darüber hin-
aus ist das Unternehmen auch über die duale 
Berufsausbildung mit dem hiesigen Bildungs-
system verbunden. Wie Balázs Zeitler, kauf-
männischer Leiter des Bereichs Forschung und 
Entwicklung der Siemens Zrt. ausführt, „haben 
wir vielfältige Vereinbarungen mit Universitä-
ten, die sich auf die gemeinsame Forschung 
und Entwicklung, auf Spenden und Förderun-
gen sowie Stipendien erstrecken.“

„Die gemeinsame Forschungsarbeit kann 
in konsortialer Form erfolgen – in diesem Fall 
wird an einem gemeinsamen Ziel geforscht –, 
oder als Industrieauftrag, bei dem die Univer-
sität als Subunternehmer für die Projekte von 
Siemens zuarbeitet“, erläutert Balázs Zeitler 
die Formen der Zusammenarbeit. Das mul-
tinationale Unternehmen trägt darüber hin-
aus typischerweise auch durch die Überlas-
sung von ingenieurtechnischer Software und 
Anlagen zur Ingenieursausbildung in Ungarn 

hochschulen in ungarn beginnen, geschmack an möglichen Verein-
barungen mit unternehmen zu finden. hierauf deuten die in immer 
mehr Bereichen stattfindenden kooperationen akademischer Ein-
richtungen mit unternehmen. das ist nicht nur für die beiden partner 
gewinnbringend, sondern kann auch für studenten von Vorteil sein. 
Vorerst sind noch die unternehmen aktiver und ergreifen die initiati-
ve, weshalb aber die regelung der verschiedenen kooperationsfor-
men immer konkretere gestalt annimmt.

win-win Für allE
hochschulEn und untErnEhmEn 
intEnsiViErEn ihrE zusammEnarBEit

gebunden, und die Bildungseinrichtung darf 
die Ergebnisse nicht oder nur in sehr einge-
schränkter Form verwerten. „Die entspre-
chenden Formen sind in Ungarn noch im 
Aufbau begriffen, vorerst ist der Dienstleis-
tungsansatz nicht sehr verbreitet“, fasst der 
Siemens-Mitarbeiter den aus diesen Formen 
der Zusammenarbeit entstehenden Arbeits-
aufwand zusammen.

Selbst wenn Universitäten die im Zuge 
der F+E entstehenden Ergebnisse nicht besit-
zen können, lohnt es sich für die Einrichtun-
gen, Vereinbarungen mit den Unternehmen zu 
schließen. Die Fakultät für Informationstechnik 
der Eötvös-Loránd-Universität Budapest (ELTE) 
kann beispielsweise die eigene Ausbildungs-
arbeit attraktiver gestalten, weil sie eine Reihe 

von Möglichkeiten für die Studenten anbieten 
kann, die ohne die Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen nicht entstehen könnten. Die Fakultät 
hat sowohl auf nationaler, als auch internatio-
naler Ebene Kooperationsmodelle auf strate-
gischer Ebene etabliert und gemeinsame F+E-
Labore, Lehrstühle sowie neue Master-Aus-
bildungsgänge gestartet. Studenten werden 
als Teil ihrer Ausbildung in hoher Zahl in For-
schungs-, Entwicklungs- und Innovationspro-
jekte einbezogen, erläutert Dr. Zoltán Horváth, 
Dekan der Fakultät. 

Der Appetit kommt beim Essen
Ab diesem September wird am neu aufge-
stellten Lehrstuhl für Datenwissenschaften 
und Datentechnologie in einer einzigarti-

gen Kooperationsform gearbeitet. Die Ausbil-
dung und Grundlagenforschung wird für fünf 
Jahre gänzlich von der Deutschen Telekom 
finanziert. Die ELTE steht derzeit übrigens in 
Gesprächen mit Bosch und plant, in Zusam-
menarbeit mit dem Unternehmen eine Mas-
terausbildung aufzubauen, mit der Studen-
ten ausgebildet werden sollen, die in der 
Lage sind, intelligente Software für autonom 
fahrende Fahrzeuge zu designen.

Die Kooperation von Universitäten und 
Unternehmen hat auch für die Studenten 
greifbare Vorteile. Schon 2006 wurde – eben-
falls an der ELTE – ein Labor für Softwaretech-
nologie ins Leben gerufen, das mit Unter-
nehmen wie Ericsson zusammenarbeitet. Die 
Zusammenarbeit ermöglicht es, dass auch 
heute noch eine praxisorientierte und am tat-
sächlichen Bedarf des Marktes ausgerichtete 
Ausbildung für Bachelor- und Masterstuden-
ten bzw. Doktoranden angeboten werden 
kann. Im vergangenen Studienjahr waren ins-
gesamt über 100 Studenten in Gruppen von 
jeweils 15 bis 20 Personen an den Projekten 
beteiligt, berichtet der Dekan.

Für zukünftige Kooperationen von Hoch-
schulen und Unternehmen bestehen in 
Ungarn gute Aussichten, was daran liegt, dass 
sich bei dieser Form der Zusammenarbeit das 
Engagement für alle Beteiligten lohnt. So will 
die ELTE in Zukunft nach weiteren Koopera-
tionsformen ähnlicher Art Ausschau halten. 
Damit sollen die Präsenz der akademischen 
Berufsausbildung an der Universität gestärkt 
und in die entsprechenden Ausbildungsgän-
ge auch Experten der Unternehmen einbezo-
gen werden. Für die Unternehmen wiederum 
kann die Förderung derartiger Ausbildungs-
gänge auch zur Lösung des akuten Arbeits-
kräftemangels beitragen.    ❙

bei. An der BGE haben Studenten der Fach-
richtung internationale Wirtschaft die Mög-
lichkeit, sich für die mit Siemens gemeinsam 
angebotene duale Ausbildung zu entschei-
den; an der BME wiederum können Studen-
ten der Elektroingenieurswissenschaften 
mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. 
Siemens ist heute bereits sehr tief mit dem 
ungarischen Bildungswesen verbunden: 
so gibt es bereits Kooperationen im PhD-
Bereich, und man bietet regelmäßig Som-
merpraktika für Studenten an.

 
Vorerst sind Unternehmen 
energischer
Balázs Zeitler erläutert, dass die Initiative für 
Kooperationen zumeist von Siemens ausge-
he, die Universitäten treten eher nur selten als 
einheitliche Organisationen auf. Zu Anfang 
sind es oft persönliche Beziehungen und Ver-
bindungen, die einer im Aufbau befindlichen 
Kooperation viel Schwung verleihen kön-
nen, doch die Initiative liegt beim Unterneh-
men. Ist die Zusammenarbeit einmal verein-
bart, stellen sich noch immer viele praktische 
Fragen – auch, weil dieser Bereich in Ungarn 
noch in den Kinderschuhen steckt. So ist z.B. 
unbedingt zu klären, wem das Ergebnis der 
Forschungsarbeit zusteht, wenn die Arbeit 

gemeinsam ausgeführt wird. Die Antwort 
darauf beleuchtet auch, weshalb sich eine 
Zusammenarbeit für die Unternehmen über 
Corporate Social Responsibility hinaus lohnt.

Die Beantwortung der obigen Frage 
hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Bei Sie-
mens verzichtet zum Beispiel das Unterneh-
men bei Spenden oder Stipendien auf das 
Forschungsergebnis als geistiges Eigentum. 
Allerdings, so Zeitler, ist dies bei dieser Form 
der Zusammenarbeit ohnehin nicht das Ziel 
des Unternehmens. Wenn jedoch die jewei-
lige Einrichtung als Subunternehmer des 
betreffenden Forschungs- und Entwicklungs-
projektes beteiligt wird, gelten wesentlich 
strengere Regeln. So ist zum Beispiel auch 
die Universität an die strikte Geheimhaltung 
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Den ersten großen Erfolg konnte die Fir-
ma mit der Herstellung von elektronischen 
Servolenkungssystemen für den BMW X3 
erzielen, dessen Produktion 2010 startete. 
Seitdem gehören zum Beispiel auch Daim-
ler oder der chinesische Kraftfahrzeug- und 
Motorenhersteller First Automotive Works 
(FAW) zu den Auftraggebern.  ❙

Die Praxiserfahrung bestätigt die Idee 
der Entwickler: Diese Fahrzeuge verbrau-
chen durchschnittlich pro 100 Kilometer 0,3 
Liter weniger Kraftstoff, die Lenksysteme sind 
technisch zuverlässig und brauchen weni-
ger Instandhaltung als herkömmliche hyd-
raulische Systeme. Die Softwaresteuerung 
ermöglicht eine Reihe von Sicherheits- und 
Bequemlichkeitsfunktionen wie die Seiten-
wind-Kompensation oder den Parkassisten-
ten. Zusätzlich garantiert sie Zugang zur 
Kontrolle der Lenksysteme, was für selbstfah-
rende Autos unentbehrlich ist.

das deutsche unternehmen thyssenkrupp presta, eines der weltweit führenden unternehmen bei lenkungssy-
stemen, kooperiert seit 18 jahren mit der technischen und wirtschaftswissenschaftlichen universität Budapest 
(BmE) bei der Entwicklung von elektromechanischen servolenkungssystemen. der Erfolg der Forschungsrich-
tung zeigt sich darin, dass heute weltweit mehr als fünf millionen autos mit den im Budapester Entwicklungs-
zentrum für Elektronik und Elektrik entwickelten elektromechanischen lenkungssystemen fahren.

in ungarn EntwickElt, 
wEltwEit gEschätzt 
thyssEnkrupp prEsta hungary kFt.

www.thyssenkrupp-presta.hu

Welche Rolle spielt der Standort Ungarn für die 
F+E-Tätigkeit des Gesamtunternehmens?

Das Budapester Entwicklungszentrum, wo heute 500 Inge-
nieure arbeiten, wuchs zum einen der bedeutendsten Elek-
tro- und Softwareentwicklungszentren des thyssenkrupp-Kon-
zerns heran, der mittlerweile 155.000 Mitarbeiter in 80 ver-
schiedenen Ländern beschäftigt. Der Erfolg der elektromecha-
nischen Lenksysteme rührt aus der Hardware- und Software 
-Entwicklung in Budapest, die eine außergewöhnliche Rolle 
im thyssenkrupp-Konzern einnehmen. Heutzutage ist thys-
senkrupp nicht mehr nur für die Bearbeitung von Rohstoffen 
wie etwa Stahl, sondern auch als Technologieunternehmen 
bekannt, wozu auch das Budapester Entwicklungszentrum mit 
seiner F+E-Tätigkeit beiträgt.

Was sind die Schwerpunkte Ihrer F+E-Tätigkeit?

Die Zukunft der Entwicklung der Lenksysteme wird vor allem 
vom Auftreten der selbstfahrenden Autos beeinflusst. Das 
ungarische Entwicklungszentrum von thyssenkrupp kann 
auch in diesem Bereich sehr vielversprechende Ergebnisse 
vorweisen, jedoch werden die hier entwickelten selbstfah-
rende Fahrzeuge vor allem für eigene Experimente benutzt: 
es wird getestet, welchen Anforderungen die Lenksysteme in 
10-15 Jahren entsprechen müssen. 

Mit wem kooperieren Sie im Bereich F+E in Ungarn?

thyssenkrupp Presta Hungary arbeitet eng mit Hochschulen 
zusammen, viele unserer Mitarbeiter lehren zugleich auch an 
verschiedenen Universitäten. Es gibt zahlreiche junge Inge-
nieure, die zum Entwicklungszentrum kommen, um hier ihre 
Diplomarbeit zu schreiben.

Welche Investitionen planen Sie demnächst?

thyssenkrupp Presta Hungary betreibt außer dem Entwick-
lungszentrum in Budapest auch ein Produktionswerk für Fahr-
werke in Győr, und zurzeit wird eine Investition auf der grü-
nen Wiese im Wert von 30 Milliarden Forint in Jászfényszaru 
durchgeführt, wo ab 2017 elektromechanische Lenkungssy-
steme (C-EPS) und in den Zylinderkopf integrierte Nockenwel-
len hergestellt werden.
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arbeiten davon 24.000. Noch deutlicher wird 
die Bedeutung des Unternehmenssektors für 
die Innovation bei den Ausgaben: Rund 470 
Mrd. Forint wurden 2015 für F+E in Ungarn 
ausgegeben, dazu haben die Firmen drei Vier-
tel beigesteuert, staatliche Forschungsinstitute 
und Hochschulen zusammen ein Viertel. Zum 
Vergleich: In Deutschland bestreiten die Unter-
nehmen rund zwei Drittel der F+E-Ausgaben.

Mehr Mittel, innovativere Produkte
F+E kostet Geld, und zwar viel Geld. Die Aus-
gaben für F+E sollten drei Prozent des Brutto-
inlandsprodukts ausmachen – so sieht es Euro-
päische Union in ihrer „Strategie Europa 2020“ 
vor. Davon sind allerdings die meisten Mit-
gliedsstaaten – außer den skandinavischen 
Ländern, Deutschland und Österreich – noch 
weit entfernt. Auch Ungarn: hier sind es der-
zeit rund 1,4%. Die Tendenz ist allerdings posi-
tiv: Bis 2008 waren es noch weniger als ein Pro-
zent, und auch im Vergleich zu anderen Län-

inVEstition in diE zukunFt
Forschung und Entwicklung in ungarn – Ein üBErBlick

dritte von ihnen forscht auf technischem 
Gebiet, knapp 30% in den Naturwissenschaf-
ten und gut 20% auf sozial- und geisteswissen-
schaftlichen Feldern. 

Und wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? 
Derzeit studieren in Ungarn rund 300.000 Men-
schen, pro Jahr absolvieren ca. 70.000 eine 
Hochschule – das sind etwa genauso viele wie 
vor 10 Jahren. Die Struktur hat sich allerdings 
deutlich verschoben: 2005 schloss nur jeder 
zehnte Student in Naturwissenschaften, Infor-
matik oder einer technischen Richtung sein 
Studium ab, 2016 waren es bereits über 20%. 
Deutlich zurückgegangen ist demgegenüber 
die Zahl der Absolventen in wirtschaftswissen-
schaftlichen Fachrichtungen.

Auf das Ergebnis kommt es an
Die entscheidende Frage für die Wettbewerbs-
fähigkeit ist natürlich, inwieweit sich der Auf-
wand für Forschung und Entwicklung in Inno-

vationen niederschlägt. Dafür gibt es aller-
dings kaum eindeutige Kennziffern. Oft zitiert 
werden die Zahl der Patentanmeldungen, 
der Anteil innovativer Unternehmen oder der 
Anteil von High-Tech-Gütern an Produktion 
und Export. Allerdings gibt keiner von ihnen 
ein umfassendes Bild. Daher empfiehlt sich 
ein Blick auf den „Innovation Output Indica-
tor“ (IOI) der EU, der mehrere Kennzahlen kom-
biniert, um die Fähigkeit einer Volkswirtschaft 
zu messen, F+E in wirtschaftlichen Mehrwert 
umzuwandeln. Anhand des IOI hat Ungarn in 
den vergangenen Jahren seinen Platz im Mit-
telfeld der EU behauptet, und liegt vor allen 
anderen Ländern Mittel- und Osteuropas, und 
sogar vor Ländern wie Italien oder Spanien.

Strategische Ziele
Die ungarische Regierung hat 2012 unter dem 
Titel „Investition in die Zukunft” eine ambitio-
nierte Nationale Strategie für Forschung, Ent-

dern der Region steht Ungarn etwas besser da. 
Zu verdanken ist das vor allem den Unterneh-
men. Die haben seit dem EU-Beitritt ihre For-
schungsausgaben etwa vervierfacht, während 
die staatlichen und universitären Ausgaben de 
facto stagnierten (und real, also abzüglich der 
Inflation, sogar zurückgingen). 

Allerdings sind es vor allem die großen 
Unternehmen, die intensiv forschen und ent-
wickeln, und unter ihnen wiederum ganz 
überwiegend die ausländischen. Gut die Hälf-
te aller betrieblichen Ausgaben für F+E wird 
von Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbei-
tern bestritten, und von den Gesamtausgaben 
entfallen zwei Drittel auf mehrheitlich oder 
vollständig ausländische Firmen. So verwun-
dert es nicht, dass auch Forschungsergebnisse 
vor allem bei den großen und/oder auslän-
dischen Unternehmen entstehen. So hat 2015 
jedes vierte Großunternehmen 2015 Produk-
tinnovationen eingeführt, bei den kleineren 
war es nicht einmal jedes zehnte. Unter den 
Branchen forschen übrigens die chemische 
und pharmazeutische Industrie, der Fahrzeug-
bau sowie der Informations- und Kommunika-
tionssektor besonders eifrig.

Personal
Mindestens ebenso wichtig wie Geld sind 
natürlich kluge Köpfe. In Ungarn zählt das Sta-
tistikamt derzeit rund 56.000 Beschäftigte, die 
im Bereich F+E tätig sind, davon rund 38.000 
„eigentliche“ Forscher und Entwickler. Jeder 

innovationsfähigkeit ist eine grundvoraussetzung für wettbewerbsfähig-
keit und wohlstand. dazu bedarf es entsprechender aufwendungen für For-
schung und Entwicklung, aber auch einer effektiven Verzahnung von For-
schungseinrichtungen, des Bildungssystems und der wirtschaft. ungarn 
kann im Bereich innovation einige gute Ergebnisse vorweisen, auch 
wenn  es im internationalen Vergleich noch Verbesserungspotential hat.

wicklung und Innovation verabschiedet. Die 
Ausgaben für F+E sollen bis 2020 auf 1,8%, und 
bis 2030 auf 3% der Wirtschaftsleistung steigen. 
Bis 2020 sollen 30 Forschungseinrichtungen 
im Lande in die Weltelite aufsteigen, 30 inter-
nationale Unternehmen sollen in Ungarn For-
schungs- und Entwicklungszentren errichten, 
300 innovative KMU – sogenannte „Gazellen“ – 
sollen sich erfolgreich auf dem Weltmarkt eta-
blieren, und 1.000 Startups sollen mit beträcht-
lichen Mitteln gefördert werden. 

Dabei will man sich auf drei Problemfelder 
konzentrieren, die heute noch die Forschungs-
landschaft prägen: den unzulänglichen „Out-
put“ an Innovationen und die dazu erforder-
lichen Fachkräfte, den mangelhaften Wissen-
stransfer zwischen Akteuren und Branchen 
sowie schließlich die unzureichende wirt-
schaftliche Ausbeutung von Innovation durch 
Unternehmen und die öffentliche Hand. 

Die geplanten Maßnahmen reichen von 
Investitionen in F+E und die Stimulierung der 
Nachfrage, den Aufbau eines wirksamen Sys-
tems von Förderungen und Finanzierungs-
möglichkeiten bis zur Schaffung eines viralen 
Startup-Ökosystems. 

In vielen Fällen nutzt Ungarn auch 
Lösungen aus Deutschland als Vorbild. Nicht 
nur das duale Bildungssystem beruft sich 
explizit auf das deutsche Modell, sondern z.B. 
auch das System der „Forschungsuniversi-
täten“, oder die kürzlich geschaffene „Plattform 
Industrie 4.0” (siehe hierzu auch Seite 23)

Insgesamt ist Ungarn also auf einem 
guten Weg, Forschung und Entwicklung 
im Lande zu stärken und immer besser zur 
Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit und 
Wohlstand zu nutzen. Dies wird umso bes-
ser gelingen, je enger Staat und Wirtschaft 
zusammenarbeiten und dazu auch die erfor-
derlichen institutionellen und regulato-
rischen Rahmenbedingungen vorfinden.  ❙

Forschung und Entwicklung (F+E) in 
Ungarn – da muss man natürlich bei den Erfin-
dungen und Erfindern anfangen, die Ungarn 
der Welt gegeben hat: Streichholz und Kugel-
schreiber, Transformator und Dynamo, Kutsche 
und Rubik-Würfel, Holographie – alles unga-
rische Erfindungen. Bei vielen anderen  Erfin-
dungen – Rechenmaschine, Hubschrauber, 
Tonfilm, Fernsehen, Wasserstoffbombe, Kaf-
feeautomat, Strahltriebwerk – beanspruchen 
neben den Ungarn auch andere Nationen die 
Urheberschaft, doch Fakt bleibt, dass Ungarn in 
vielen Fällen maßgeblich beteiligt waren. Aller-
dings meist im Ausland – vor allem in den USA 
und in Deutschland. Wie sieht es heute um die 
Forschungslandschaft in Ungarn aus?

Ein wichtiges Merkmal der F+E in Ungarn 
ist, dass sie zu einem beträchtlichen Teil von 
den Unternehmen getragen werden. Insge-
samt zählt das ungarische Statistikamt KSH 
rund 56.000 Beschäftigte in F+E-Einrichtungen 
im Lande (darunter 38.000 Forscher), in Firmen 
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Industrie 4.0 bietet dank intelligenter, mit-
einander vernetzter Geräte eine hervorra-
gende Grundlage zum Verbinden von Inno-
vation und Marktfähigkeit. Wer heute bereits 
an der entsprechenden Technologie und 
Methodik forscht und sie umsetzt, bleibt 
langfristig markt- und wettbewerbsfähig. So 
denkt man bei weitem nicht nur in Deutsch-
land, sondern etwa auch im beschaulichen 
Diósd nahe Budapest, dem Sitz der 1991 
gegründeten Hepenix Kft. 

Das Dienstleistungsspektrum des Maschi-
nenbauspezialisten umfasst die Entwicklung, 
Produktion, Inbetriebsetzung und Wartung 
von speziellen automatisierten Einzelgerä-
ten und industriellen Maschinen. Die Firma 

gen und Fertigungseinheiten der Automobil-
industrie. Doch sein Unternehmen will weiter 
gehen und die entsprechende Technologie 
und Methodologie immer mehr ungarischen 
Firmen, genauer: ungarischen KMU zugäng-
lich machen. Hepenix nimmt daher seit April 
dieses Jahres als einziges ungarisches Indus-
trieunternehmen zusammen mit dem For-

bietet daneben aber auch technische und 
Ingenieursdienstleistungen an sowie betreibt 
Forschung und Entwicklung. Der Kunden-
kreis von Hepenix ist breitgefächert, man gilt 
als erfahrener Zulieferer der Nuklear-, Kon-
sumgüter- und Automobilindustrie. Zu den 
Auftraggebern gehören Unternehmen wie 
das Atomkraftwerk Paks, Continental, Opel, 
Bosch, GE und ZF Friedrichshafen. Man liefert 
All-inclusive-Lösungen bei Anlagen für die 
Atomindustrie, u.a. automatisierte Dekonta-
minationsanlagen und -roboter, sowie spezi-
elle Einzelgeräte. Für die Automobilindustrie 
entwickelt und fertigt Hepenix u.a. automati-
sierte Fertigungsstationen und Einheiten, für 
die Montage von komplexen Baugruppen, 

schungsinstitut für Informatik und Automati-
sierung der Ungarischen Akademie der Wis-
senschaften (MTA SZTAKI) im Rahmen des 
unter der Leitung vom Karlsruher Institut für 
Technologie sowie der Universität Hannover 
zu realisierenden Projektes „Einführungsstra-
tegien von Industrie 4.0-Methodologien und 
-Technologien für KMU“ an der europäischen 
Forschungsinitiative „EUREKA“ teil. Deren Ziel 
ist es, die europäische Wettbewerbsfähig-
keit zu stärken und die Industrie sowie For-
schungseinrichtungen in Europa zu verstärk-
ter Zusammenarbeit auf dem Gebiet techno-
logischer F+E zu motivieren. 

Ein COCKPIT für KMU
Bei dem deutsch-ungarischen Projekt wer-
den Anwendungsumgebungen für Industrie 
4.0 entwickelt, verwirklicht und getestet. Das 
Simulieren von (smarten) Produktionsprozes-
sen soll helfen, bereits vorab etwaige Feh-
ler voraussagen und ausschalten zu können. 
Dafür wird gemeinsam mit dem MTA SZTAKI 
unter dem Namen „COCKPIT“ eine Oberfläche 
und Datenstruktur entwickelt, die das Defi-

Bei Forschung und Entwicklung stellt sich heute immer stärker die 
Frage: innovation an sich ist schön und gut, doch wie werden daraus 
marktfähige produkte und leistungen? Eine der antworten ist die auf 
modernste technologien bauende „industrie 4.0“. in deutschland 
wurde bereits eine regierungsstrategie zur umsetzung des konzepts 
verabschiedet, und auch in ungarn gibt es immer mehr unternehmen, 
die sich in diese richtung orientieren.

automatisierte Prüfung, Lösungen zur Mes-
sung und Qualitätskontrolle sowie automati-
sierte spezielle Einzelgeräte an. 

Flexibel und individuell
Vielseitigkeit und Flexibilität spielen bei der 
Hepenix Kft. eine große Rolle, da diese hier 
eine Einheit bilden: Man agiert sowohl als Sys-
temintegrator, Ingenieursbüro, individueller 
Maschinenbauer und Beratungsunternehmen. 
„Bereits bei der Gründung legten die Eigentü-
mer größten Wert darauf, dass sie mit flexiblen 
und innovativen Dienstleistungen den indi-
viduellen Ansprüchen der Industrie entspre-
chende hochwertige Lösungen liefern wollen“, 
erklärt József Tóth, Direktor Business Develop-
ment bei Hepenix. Um den individuellen Kun-
denbedürfnissen gerecht werden zu können, 
sei „ad hoc“ Teil des Arbeitssystems.

Prozesse simulieren und verbessern
Was hat Hepenix nun mit Industrie 4.0 zu 
tun? Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sind laut 
Tóth Vorzeichen der Industrie 4.0 in Ungarn 
zu sehen, etwa in Form von smarten Anla-

nieren, Spezifizieren und Filtern von maschi-
nellen sowie humanen Anwendern, Werk-
stücken, Ressourcen und Arbeitsprozessen 
erlaubt. Hierzu trägt Hepenix mit F+E-Tätig-
keiten sowie der Entwicklung und dem Tes-
ten von Prototypen bei. Später soll COCK-
PIT auch ungarischen KMU angeboten wer-
den. Dabei möchte der ungarische Maschi-
nenbauer die deutschen Lösungen kennen 
lernen und darauf aufbauend die eigenen 
sowie weiteren ungarische Entwicklungen – 
im Rahmen von Beratungstätigkeiten – auf 
internationales Niveau bringen. Nicht zuletzt 
will man auch den in Ungarn tätigen Zuliefe-
rern der deutschen Industrie Unterstützung 
bei der Einführung von Industrie 4.0-Techno-
logien anbieten. Derartige Lösungen werden 
zahlreichen Sektoren Vorteile bringen, neben 
der Automobilindustrie u.a. dem Maschinen-
bau, der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Hepenix will durch seine Beteiligung an 
dem Projekt dazu beizutragen, immer mehr 
Menschen in Ungarn deutlich wird, was sich 
real hinter dem Begriff „Industrie 4.0“ verbirgt. 
Tóth zufolge geht es im Kern darum, mit ver-
schiedenen Lösungen und Instrumenten die 
Produktion „smart“ zu machen. Dadurch tre-
ten weniger Fehler auf, die Effizienz wird 
gesteigert und zugleich der gesamte Produk-
tionsprozess transparenter und besser steuer-
bar. „Wir wollen zeigen, dass Industrie 4.0 kei-
ne nicht greifbaren Systeme schafft, sondern 
unmittelbar realisierbare Vorteile in sich birgt“, 
sagt Tóth. „Als Gründungs- und Vorstandsmit-
glied der Nationalen Technologie-Plattform 
Industrie 4.0 versuchen wir, das komplexe 
Thema „leichter verdaulich“ zu machen“..  ❙

www.hepenix.hu

mit EurEka zu mEhr 
wEttBEwErBsFähigkEit
diE hEpEnix kFt. macht ungarischE kmu Fit Für diE zukunFt
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heits-Bremssysteme, es ist ein gutes Gefühl, 
zu wissen, dass täglich über eine Milliarde 
Menschen den von Knorr-Bremse-Ingenieu-
ren entwickelten Systemen vertrauen”, sagte 
Péter Frank, Direktor des ungarischen Ent-
wicklungszentrums. Dr. Peter Laier, Vorstand 
der Knorr-Bremse AG und verantwortlich 
für den Unternehmensbereich Systeme für 
Nutzfahrzeuge, ergänzte: „Unsere Botschaft 
ist klar: Wir werden den Weg zum automati-
sierten Fahren aktiv mitgestalten.“  ❙

knorr-Bremse ist der führende hersteller von Bremssystemen für schienen- und nutzfahrzeuge 
weltweit mit fast 6 mrd. Euro umsatz im jahr 2015. daneben sind die advanced driver 
assistance systems (adas) genannten Fahrassistenzsysteme von besonderer Bedeutung 
für die unternehmensgruppe. der nächste schritt werden die autonomen nutzfahrzeuge 
sein, die zukunft des straßenverkehrs gehört den selbstfahrenden Fahrzeugen.

Notbremssysteme – stützend, stellte das 
Unternehmen auf der IAA einen im Buda-
pester Entwicklungszentrum entworfe-
nen, vollkommen automatisierten LKW vor. 
Genauer: wie sich mit dessen Hilfe das Be- 
und Entladen am Standort noch sicherer 
und effizienter vollführen lässt.

„Knorr-Bremse ist Tier 1-Zulieferer von LKW-
Herstellern, und trägt daher eine besondere 
Verantwortung. Wir entwickeln Hochsicher-

Solche Projekte befinden sich heute 
noch in der Entwicklungsphase, aber die 
Unternehmensgruppe hat vor kurzem auf 
der wichtigsten Fachmesse für Nutzfahr-
zeuge, der Internationale Automobilaus-
stellung (IAA) 2016 ein ohne Fahrer manö-
vrierendes Fahrzeug präsentiert. Sich auf 
die Erfahrungen von mehreren hunderttau-
send bereits auf dem Markt befindlichen 
Fahrassistenzsystemen – ABS, ESP, aktive 
Geschwindigkeitshaltung, Spurhalte- und 

automatisiErt 
sichEr FahrEn 
knorr-BrEmsE FékrEndszErEk kFt.

Welche Bedeutung hat F+E für Ihr Unternehmen?

Rund 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 30 Ländern 
entwickeln, fertigen und betreuen Brems-, Einstiegs-, Steue-
rungs- und Energieversorgungssysteme, Klimaanlagen, Fahras-
sistenzsysteme (ADAS) und Leittechnik sowie Lösungen für die 
Antriebs- und Getriebesteuerung. Als technologischer Schritt-
macher leistet das Unternehmen seit mehr als 110 Jahren mit 
seinen Produkten einen maßgeblichen Beitrag zur Sicherheit 
auf Schiene und Straße.

Welche Rolle spielt der Standort Ungarn für die  
F+E-Tätigkeit des Gesamtunternehmens?

Die in Kecskemét ansässige Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 
ist eine für die Nutzfahrzeugsparte der Unternehmensgrup-
pe strategisch wichtige Produktions- und Entwicklungsbasis 
sowie das mittelosteuropäische Vertriebszentrum. Rund 900 
Mitarbeiter sind in Kecskemét und im Budapester Entwick-
lungszentrum tätig. Das an den beiden Standorten betrie-
bene ungarische Entwicklungszentrum hat im Rahmen der 
Entwicklungstätigkeiten der Knorr-Bremse-Nutzfahrzeugspar-
te eine entscheidende Rolle inne.

Was sind die Schwerpunkte Ihrer F+E-Tätigkeit?

Im Zentrum werden elektropneumatische Brems- (EBS – Elec-
tropenumatic Brake System), Fahrassistenz- (DAS – Driver Assi-
stance Systems) und Niveauregulierungssysteme, Antriebs-

strang-Komponenten sowie Luftversorgungssysteme entwi-
ckelt. Im ungarischen Entwicklungszentrum wird auch die 
Abteilung Advance Engineering betrieben, die sich mit der 
Entwicklung zukünftiger, innovativer Knorr-Bremse-Produkte 
beschäftigt. Die Unternehmensgruppe startete ihre F+E-Tätig-
keit in Ungarn vor über 20 Jahren. Heute werden hier nicht 
mehr nur Bremssysteme für Nutzfahrzeuge entwickelt, man 
beschäftigt sich auch mit Lenksystemen wie etwa dem ADAS.

Mit wem kooperieren Sie im Bereich F+E in Ungarn?

Knorr-Bremse arbeitet unter anderem mit drei Lehrstühlen der 
Technischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Universität 
Budapest (BME) zusammen: dem Lehrstuhl für Automobil- und 
Fahrzeugproduktion, dem Lehrstuhl für Automatisierung und 
Angewandter Informatik sowie dem Lehrstuhl für Technische 
Mechanik. Ferner mit der Technischen Fakultät für Maschinen-
bau und Automatisierung, dem Lehrstuhl für Materialtechnolo-
gie sowie dem Lehrstuhl für Fahrzeugtechnologie der Kecske-
méter Pallasz Athéné Universität. 

www.knorr-bremse.hu
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Forschung und Entwicklung umfasst 
viele Bereiche: die Grundlagenforschung und 
die angewandte Forschung wird in erster 
Linie durch den wissenschaftlichen Sektor 
mit universitärem Hintergrund betrieben, vor 
allem mit staatlicher und EU-Finanzierung; 
die praxisorientierte, experimentelle Ent-
wicklung liegt vor allem bei den Unterneh-
men, für sie ist das eines der wichtigen Instru-
mente zum Erhalt ihrer Wettbewerbsfähig-
keit. Allerdings sind die Ressourcen in Groß-
unternehmen deutlich größer als in KMU. 
Hier bieten sich Kooperationen an.

Aktuell sind in Ungarn die Industrieun-
ternehmen die Hochburgen von Forschung, 
Entwicklung und Innovation. Großunterneh-
men geben im Verhältnis das meiste Geld für 
Forschung und Entwicklung aus; im lokalen 
Management zahlreicher Unternehmen ist 
man bestrebt, Innovationsprojekte vom Mut-
terunternehmen nach Ungarn zu holen. Der 
Wert dieser Entwicklungsmaßnahmen liegt 
darin, dass Forscher und Entwickler mit hoch-
wertigem Fachwissen beschäftigt, für zahl-
reiche Aufgaben heimische KMU und Hoch-
schulen in Anspruch, beziehungsweise Uni-
versitäten in Anspruch genommen werden, 
und sie dadurch eine immer gewichtigere Rol-
le in der Entwicklung des ungarische Innova-
tionsökosystems einnehmen. Dabei gehen 
deutsche Unternehmen vorneweg, die sowie-

so über umfangreiche Traditionen in diesem 
Bereich verfügen. Nachfolgend präsentieren 
wir ein Projekt, das ein gutes Beispiel für die 
erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen einem 
internationalen Großunternehmen und den 
Akteuren des KMU-Sektors in Ungarn ist.

Der Flugzeugbau soll 
revolutioniert werden
Seit der Gründung des ersten Unternehmens 
von Siemens in Ungarn in den 1890er Jahren 
ist viel Zeit vergangen. Eines hat sich allerdings 
nicht geändert: im Laufe der vergangenen 126 
Jahre bildete bei Siemens stets Innovation die 
Erfolgsgrundlage. Die Neuerungen und Patente 
des Unternehmens sind auch heute maßgeb-
liche technische Neuheiten. Die kontinuierliche 
Entwicklung wird dadurch deutlich, dass die 
Unternehmensgruppe im Finanzjahr 2015 rund 
4,5 Mrd. Euro für F+E ausgegeben hat, was die 
Vorjahresinvestitionen um 500 Mio. Euro über-
stieg. Weltweit sind über 32.000 Mitarbeiter von 
Siemens mit F+E beschäftigt, das interne Team 
des Unternehmens arbeitet mit zahlreichen 
führenden Universitäten, Forschungsinstituten 
und Partnerunternehmen zusammen.

Seit einigen Jahren ist auch die ungarische 
Siemens-Tochter Teil der internationalen For-
schungs- und Entwicklungstätigkeit. Das Team 
befasst sich derzeit mit dem Aufbau von leis-
tungselektronischen Simulationssystemen sowie 

dem Bau elektrischer Antriebssysteme bzw. mit 
der Entwicklung entsprechender Batteriesyste-
me. Im ersten Bereich werden vor allem Simula-
tionslösungen für elektrisch angetriebene Fahr-
zeuge für die internationalen Forschungsteams 
von Siemens angeboten.

Die Besonderheit des zweiten Bereichs liegt 
darin, dass dabei nicht nur Batteriesysteme kon-
struiert, sondern das gesamte Antriebssystem 
aufgebaut und in verschiedene Fahrzeuge inte-
griert wird. Diese Arbeit hat bereits greifbare 
Erfolge: das auf den Namen eFusion getaufte, 
rein elektrisch betriebene einmotorige Zwei-
sitzer-Flugzeug absolvierte am 11. April 2016 
einen erfolgreichen Probeflug vom Flugfeld 
Matkópuszta nahe Kecskemét.

Hundert Prozent Siemens
Das ist das erste Flugzeug, bei dem sämt-
liche Komponenten des Antriebssystems von 
einem der Siemens-Standorte erforscht, ent-
wickelt und konstruiert wurden sowie das 
weltweit erste elektrisch angetriebene Flug-
zeug, bei dem die Flugzelle über echte leichte 
Kunstflugeigenschaften verfügt. Das Batterie-
system ist modular aufgebaut und lässt sich in 
wenigen Minuten austauschen.

Siemens beabsichtigt, durch ihre Entwick-
lungsarbeit den Löwenanteil zur Reformierung 
des Flugverkehrs beizutragen. Ziel ist es, in weni-
gen Jahren elektrische und Hybrid-Antriebs-
systeme zu präsentieren, die sogar in Passa-
giermaschinen eingebaut werden können. Zu 
den wichtigen Kompetenzen des ungarischen 
F+E-Teams gehören Simulationssysteme für lei-
stungselektronische Komponenten, Batterie-
technologien sowie die Systemintegration, d.h. 
die Zusammenführung von Elektromotoren, 
Umwandlern und Batterien bzw. ihr Einbau in 
elektrisch angetriebene Verkehrsmittel.   ❙

Siemens eFusion Flugzeug: Das Batteriesystem 
ist modular aufgebaut und verfügt über die 
derzeit noch einzigartige Eigenschaft, in wenigen 
Minuten gewechselt werden zu können.

angesichts der neuen trends und herausforderungen in der automobilbran-
che wird das testen neuer Fahrzeugsysteme immer wichtiger. in ungarn 
sind schon heute zahlreiche automobilhersteller und -zulieferer tätig, 
darunter besonders viele deutsche. daher liegt es nahe, in ungarn auch 
entsprechende testkapazitäten aufzubauen. Ein wichtiger schritt in diese 
richtung ist die Errichtung einer automotive-teststrecke in zalaegerszeg.

Die ungarische Regierung möchte aus 
dem Land nichts Geringeres als das „Flagg-
schiff der europäischen Automobilproduktion“ 
machen. Am 19. Mai unterschrieb Wirtschafts-
minister Mihály Varga deshalb mit Vertretern 
von insgesamt elf Unternehmen der unga-
rischen Automobilindustrie eine Absichtser-
klärung über den Aufbau einer Teststrecke. Zu 
den Unterzeichnern gehören viele DUIHK-Mit-
gliedsunternehmen, wie z.B. Continental Auto-
motive Hungary Kft., Robert Bosch Kft., thys-
senkrupp Presta Hungary Kft., TÜV Rheinland 
Intercert Kft. und ZF Hungária Kft.

Den Plänen zufolge wird das Testgelände 
auf einer Fläche von 250 Hektar errichtet, die 
Investitionskosten betragen rund 40 Milliar-

den Euro, ein Teil davon soll auch aus euro-
päischen Fördermitteln kommen. Laut Var-
ga wird das Projekt langfristig Ungarns Wett-
bewerbsfähigkeit und seine regionale Posi-
tion in der Automobilindustrie stärken. Die 
Strecke wird modernste Bedingungen bie-
ten, mit denen Innovationen in der Autoin-
dustrie umfassend getestet werden können: 
autonomes Fahren, Elektromobilität, ver-
netzte Fahrzeuge oder aktive Sicherheitssys-
teme. Daneben können natürlich auch „klas-
sische“ Aufgaben wie die Messung des Ver-
brauchs und der Emissionen unter realen 
Bedingungen übernommen werden. 

Wer bei der Teststrecke allerdings an einen 
simplen Rundkurs denkt, wird vom Umfang 

des Projekts überrascht sein: Dieses umfasst 
mehrere Teststrecken, die ersten drei – darun-
ter diejenige für autonomes Fahren – soll mit-
samt infrastrukturellen Bauten bis 2017, eine 
weitere Hochgeschwindigkeitsstrecke zwi-
schen 2018 und 2020 fertig gestellt werden. 
Rund hundert hochqualifizierte Arbeitsplät-
ze – für Forscher, Entwickler, Ingenieure – sol-
len dadurch in der Stadt nahe dem Balaton 
entstehen. Für Nutzer der Teststrecke entsteht 
ein eigenes Hotel, außerdem gibt es natürlich 
Tankstellen und Dienstleistungseinrichtungen. 
Die Stadt hofft, dass sich im Zusammenhang 
mit der Teststrecke zudem weitere Zulieferer-
betriebe dort niederlassen und damit weitere 
350 mittelbare Arbeitsplätze geschaffen wer-
den. Zur Sicherung des Fachkräftenachschubs 
startet die dortige Pannon Universität als erste 
des Landes einen speziellen Studiengang für 
Testingenieure. Die Auftraggeber, also die Nut-
zer der Teststrecke sollen übrigens nicht nur 
in Ungarn tätige Unternehmen der Branche 
sein. Die Betreiber hoffen auch auf Aufträge 
aus dem Ausland, so dass sich später auch die 
Investitionskosten rentieren werden.   ❙

FahrEn in diE zukunFt
in zalaEgErszEg EntstEht EinE dEr modErnstEn 
FahrzEug-tEststrEckEn

hochBurgEn 
dEr innoVation
ErFolgrEichE koopEration zwischEn 
großuntErnEhmEn und kmu
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die lateinische Vorsilbe „omni-” bedeutet ganz, jeder, alles –  
was eine perfekte Beschreibung des neuen B. Braun 

dialysegerätes ist. das größtenteils von ungarischen 
Entwicklungsingenieuren erarbeitete akute dialysegerät 

ist eines der modernsten werkzeuge in der welt 
der Blutreinigungstechnologie und entspricht den 

hohen anforderungen der intensivstationen.

omni 
 

innoVation in 
dEr akutEn 

dialysE 
B. Braun
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Schnelligkeit ist besonders wichtig bei 
kranken Menschen in einem kritischen 
Zustand, vor allem auf der Intensivstati-
on, wo die Ärzte und Pfleger ständig sehr 
schwierigen Aufgaben gegenüber stehen 
und sich keine Fehler erlauben dürfen. Sie 
benötigen ein kleines, mobiles Gerät, das 
leicht in den alltäglichen Behandlungs-
ablauf integriert werden kann – OMNI 
ist das kleinste und leichteste Gerät, das 
aktuell auf dem Markt erhältlich ist.

Ähnlich zu den weltweit im Betrieb befind-
lichen Dialysegeräten von B. Braun ist auch 
die auf den OMNI-Geräten laufende Software 
ein Beweis für die gute Arbeit des ungari-
schen Entwicklerteams. Die rund 100 Inge-
nieure beschäftigende Budapester Entwick-
lungsabteilung begann 2012 die Arbeit an 
dem innovativen Produkt, im Sommer 2015 
kam es bereits zu ersten Testläufen in einem 
Schweizer und zwei deutschen Krankenhäu-
sern, nachdem es das CE-Kennzeichen der 
Europäische Gemeinschaft erhalten hatte.

Bei der Planung des Geräts wurde beson-
deres Gewicht auf dessen Einsatzfähigkeit 
sowie die einfache und eindeutige Bedie-

Die Zahl der wegen akuter Nierenkrank-
heit behandlungsbedürftigen Patienten 
steigt weltweit. Die an dieser Form des Nie-
renversagens Leidenden haben zudem 
noch oft mit weiteren schweren Krankhei-
ten zu kämpfen, aufgrund ihres Multiorgan-
versagens benötigen sie eine umfassende 
und effektive Behandlung. In jüngster Zeit 
ist die Anzahl solcher Kranken um zehn Pro-
zent gestiegen, besonders bei der Alters-
gruppe der über 60-Jährigen.

B. Braun bringt für dieses Problem mit 
OMNI die Lösung: das 2016 auf den Markt 
gebrachte Gerät bietet neben dem akuten 
Nierenversagen auch für die damit einher-
gehenden weiteren schweren Krankheiten 
Behandlungsmethoden. So sind auch das 
Systemisch inflammatorisches Response-
Syndrom (SIRS), kongestives Herzversagen 
(CHF) sowie septisches und akutes Lungen-
versagen (ARDS) behandelbar, während 
auch für den akuten Nierenersatz gesorgt 
wird. Das Gerät bietet vielseitige Unter-
stützung im Falle von mehreren gleich-
zeitig erkrankten Organen. Damit wird die 
Behandlung einfacher und die Behand-
lungszeit verkürzt. 

www.bbraun.hu

nung gelegt, unter besonderer Beachtung 
der Ansprüche und Bedürfnisse des Inten-
sivstation-Personals. Kein Wunder, dass 
OMNI bereits während der Tests große Erfol-
ge unter den Experten feiern konnte, und 
auch beim Markteintritt im Herbst 2016 
wurde OMNI mit großem Interesse begeg-
net. Das OMNI akute Dialysegerät wird 
ab 2017 auf dem ungarischen Markt für 
Gesundheitswesen erreichbar sein.   ❙

OMNI, das akute Dialysegerät von B. Braun

Welche Bedeutung hat F+E für Ihr Unternehmen?

Das ungarische geistige Potenzial kann sich in die Prozesse 
der globalen Geräte- und Anwendungsentwicklung auf dem 
Gebiet des Gesundheitswesens einklinken, was unmittelbaren 
und mittelbaren Nutzen für das Land, die ungarische B. Braun-
Einheit und die teilnehmenden Mitarbeiter bringt.

Welche Rolle spielt der Standort Ungarn für die  
F+E-Tätigkeit des Gesamtunternehmens?

In Ungarn wird bei B. Braun und seinen Rechtsvorgängern 
bereits seit Beginn der 1980er Jahre F+E betrieben. Die Budape-
ster Entwicklungsdivision agiert seit 1991 unter der Ägide von 
B. Braun, seit 2011 als Kompetenzzentrum für Softwareentwick-
lung. Ungarn spielt in der F+E auf dem Gebiet der Dialysetech-
nologie eine hervorgehobene Rolle innerhalb der Unterneh-
mensgruppe – außerhalb von Deutschland wird nur in Buda-
pest Dialysesoftware und -hardware entwickelt. Die am Buda-
pester Standort gefertigte Software läuft weltweit in 85 Län-
dern auf über 85.000 Dialysegeräten und stellt die Behandlung 
von mehreren hunderttausend Nierenkranken sicher.

Ungarn spielt also eine bedeutende Rolle bei den Tätigkeiten 
der B. Braun Avitum AG, denn die Software für sämtliche 
Geräte des Unternehmens entsteht im Budapester Entwick-
lungszentrum. Ferner übernimmt die ungarische Entwicklung 
die Chefingenieursposition und die Systemplanungsaufgaben 
auf dem Gebiet Akut/Aphäresie.

Was sind die Schwerpunkte Ihrer F+E-Tätigkeit?

In der ungarischen Entwicklungsdivision von B. Braun arbeiten 
rund 100 Ingenieure an der Entwicklung von Hard- und Software 
für Dialyse-, Blutreinigungs- und Plasmapheresegeräte sowie seit 
der zweiten Jahreshälfte 2014 Software für Infusionspumpen.

Mit wem kooperieren Sie im Bereich F+E in Ungarn?

Die Division beschäftigt fortlaufend eine aus Studenten und Post-
graduierten bestehende 20-25-köpfige Praktikantengruppe. An 
der Universität Óbuda und der TU Budapest lehren Mitarbeiter der 
Entwicklungsdivision von B. Braun das Fach „Produktentwicklung 
medizinischer Geräte“. Daneben ist B. Braun Kooperationspartner 
des Instituts für Biomatik der Universität Óbuda. Ziel der Kooperati-
on ist die Stärkung der praxisorientierten Ausbildung und die Ver-
mittlung solcher Fähigkeiten auf dem Gebiet der medizinischen 
Informatik, die die Studenten in der Industrie brauchen werden.
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In der EU-Haushaltsperiode 2007-2013 
konnten die Bewerber insgesamt 353 Mrd. 
Forint für Forschung, Entwicklung und Inno-
vation (F+E+I) abrufen; in der neuen Periode 
2014-2020 steht mehr als das Doppelte zur Ver-
fügung, das sind im Rahmen des 2.730 Mrd. 
Forint umfassenden Operativen Programms 
für Wirtschaftsentwicklung und Innovation 
(GINOP) etwa 750 Mrd. Forint. Im Rahmen der 
unter Mitwirkung des Nationalen Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationsamtes (NKFIH) 
ausgelobten Ausschreibungen stehen bis 2020 
knapp 1.200 Mrd. Forint für F+E+I-Ziele aus EU- 
und nationalen Mitteln zur Verfügung. Mit Aus-
nahme von Budapest und dem umliegenden 
Komitat Pest können sich Kleinst-, Klein-, Mittel-
stands- sowie Großunternehmen für Mittel aus 

Damit in der vierten industriellen Revo-
lution auch die ungarische Industrie wett-
bewerbsfähig ist, müssen in erster Linie die 
heimischen kleinen und mittelständischen 
Unternehmen überzeugt werden, dass die 
Digitalisierung unvermeidlich ist. Obwohl die-
ser Prozess auch in Ungarn angelaufen ist, 
läuft die Verbreitung der Industrie 4.0 bei wei-
tem nicht reibungslos. Mehr als 90 Prozent 
der Akteure der ungarischen Wirtschaft sind – 
über die Zulieferindustrie – der Globalisierung 
ausgesetzt. Daraus erkennt man, dass es sich 
ein Unternehmen nur in ganz seltenen Fäl-
len erlauben kann, sich den weltweit zu beo-
bachtenden Veränderungen zu entziehen.

Nach deutschem Vorbild
Deshalb wurde zur Beschleunigung der Ent-
wicklung unter Beteiligung ungarischer For-
schungsinstitute, Bildungseinrichtungen und 
in Ungarn präsenter Unternehmen am 06. 
Mai 2016 die Nationale Technologie-Platt-
form Industrie 4.0 gegründet. Die nach dem 
Muster des deutschen industriepolitischen 

dem GINOP bewerben. Für die Region Mitte-
lungarn stehen im Rahmen des Operationellen 
Programms Wettbewerbsfähiges Mittelungarn 
(VEKOP) Mittel für F+E+I zur Verfügung.

Von der angewandten Industriefor-
schung zur Prototypenentwicklung
Die Oktober 2015 gestartete, dann im Janu-
ar 2016 außer Kraft gesetzte Ausschreibung 
GINOP-2.1.1-15  zur Förderung der F+E+I-Tätig-
keit von Unternehmen wird laut dem Jahres-
Entwicklungsrahmen der Regierung noch in 
diesem Jahr mit aufgestockten Mitteln und in 
kombinierter Förderform erneut zugänglich. 
Sie ist ein Anreiz für Unternehmen, die inno-
vative neue und marktfähige Produkte und 
Dienstleistungen mit hoher geistiger Wert-
schöpfung entwickeln. Mikro-, Klein- und Mit-
telstands- sowie Großunternehmen können 
Mittel in Höhe von 50 bis 1.000 Mio. Forint 
an nicht rückzahlbaren Fördermitteln für 
die Finanzierung ihrer eigenständigen oder 
in Konsortien durchgeführten F+E+I-Tätig-
keit beantragen (es muss jedoch mindestens 
die Prototypen- oder Demonstrationsphase 
erreicht werden).

Kreditprogramm für F+E+I
Im Oktober begann die gesellschaftliche 
Abstimmung des Kreditprogramms zur För-
derung der F+E+I-Tätigkeit von Unterneh-
men im Rahmen des GINOP. Mit dem Start 
der Ausschreibung GINOP 8.1.1-16 ist im 
November 2016 zu rechnen, wobei ein Rah-

Konzepts Plattform Industrie 4.0 etablierte 
Organisation verfolgt das grundsätzliche Ziel, 
die innovative, auf Grundlage der Digitali-
sierung und intelligenten Automatisierung 
beruhende Entwicklung der Industrie zu för-
dern. Den Großteil der bereits 40 Mitglieder 
zählenden Plattform bilden verständlicher-
weise in Ungarn tätige deutsche Tochterun-
ternehmen, allerdings wächst auch das Inte-
resse universitärer Forschungseinrichtungen 
oder fachlicher Interessenvertretungen.

Firmen – Unis – Staat
László Monostori, Direktor des Forschungs-
instituts für Informatik und Automatisie-
rung der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaften (MTA SZTAKI) und zugleich Leiter 
der Plattform, betonte, dass die wichtigste 
Aufgaben darin bestehe, die Konzepte der 
Regierung zu Industrie 4.0 durch konkrete 
Vorschläge zu unterstützen. Unter ande-
rem wurde auch ein System ausgearbeitet, 
dass das Trio Universitäten/Forschungsein-
richtungen, Industrie und Staat unterstüt-

noch vier jahre lang gibt es die möglichkeit zum zugang zu Fördermitteln 
in der bis 2020 dauernden haushaltsperiode der Europäischen union, 
mit denen die innovationsfähigkeit der unternehmen in ungarn motiviert 
werden soll. die 70 prozent des gesamtrahmens ausmachenden 
ausschreibungen für diesen zyklus werden bis spätestens mitte 2017 
ausgeschrieben. all diese mittel tragen dazu bei, dass der auf das Bip 
bezogene anteil der aufwendungen für Forschung, Entwicklung und 
innovation in ungarn bis Ende 2020 auf 1,8 prozent steigt.

menbetrag von 32 Mrd. Forint zur Verfügung 
steht. Die geförderten Kreditvolumina kön-
nen von mindestens 100 Mio. bis höchstens  
3 Mrd. Forint betragen und bei langen Lauf-
zeiten zinsfrei sowie ohne Administrationsge-
bühren in Anspruch genommen werden. Mit 
diesem Förderprodukt werden kleine, mit-
telständische und Großunternehmen unter-
stützt, die wirtschaftlich lebensfähig sind, 
jedoch keinen oder nicht ausreichend Zugang 
zu Fördermitteln haben. Gefördert werden die 
industrielle Forschung, Versuchsentwicklung 
und Innovation, die Beschaffung von Mitteln 
und Geräten zur F+E sowie die Markteinfüh-
rung von Produkten und somit auch Maßnah-
men im Rahmen der Projektumsetzung.

Fördermittel unmittelbar von der EU
Wichtig ist darauf hinzuweisen, dass über die 
heimischen operativen Programme hinaus 
auch indirekte Fördermittel zur Verfügung ste-
hen und sich Unternehmen nach 2020 vor-
aussichtlich vor Allem auf diese stützen kön-
nen. Das wichtigste Fundament der Förde-
rung von F+E+I ist das Programm Horizont 
2020, dessen Schwerpunktziel darin besteht, 
aus wissenschaftlichen Durchbrüchen innova-
tive Produkte und Dienstleistungen mit kom-
merziellem Potenzial auf den Markt zu brin-
gen. Dafür werden Fördermittel von der For-
schung bis zum Marktzugang gewährt. Die 
drei Eckpfeiler des Programms tragen die 
Bezeichnung Herausragende Wissenschaft, 
Führende Rolle in der Industrie und Gesell-
schaftliche Herausforderungen, wobei jeweils 
20 Prozent der beiden letzteren zur Förderung 
von KMU eingesetzt werden (das entspricht 
9,4 Mrd. Euro). Entscheidende Punkte bei der 
Bewertung der Förderanträge in Brüssel sind 
Exzellenz, fachlich anspruchsvolle und gut 
geführte Konsortien bzw. messbare positive 
Auswirkungen für die gesamte EU.   ❙

zen soll. Die in sieben Arbeitsgruppen dele-
gierten Fachleute haben die Hauptaufgabe, 
diejenigen Informationen aus ihrem Fachbe-
reich zusammen zu tragen, aufgrund derer 
Ungarns Industrie 4.0-Industrieentwick-
lungsstrategie erstellt werden kann. 

Schulen für  KMUs
Neben der Unterstützung der Regierungsar-
beit plant die Plattform auch, Projekte in For-
schung, Entwicklung und Innovation aus-
zuschreiben und zu starten, einschließlich 
Projekte für die speziellen Bedürfnisse klei-
ner und mittelständischer Unternehmen. 
Von besonderer Bedeutung ist die Entwick-
lung von Aus- und Weiterbildung, außer-
dem die Schaffung von Industrie 4.0-Muster-
fabriken in Ungarn, die Interessierte emp-
fangen und unterstützen. Für diesen Zweck 
plant die Regierung die Ausgestaltung von 
sieben Musterprojekten im kommenden Jahr, 
bei denen kleine und mittelständische Unter-
nehmen die neuesten Technologien der Digi-
talisierung kennen lernen können.  ❙

mEhr gEld Für tüFtlEr
FördErmittEl aus Eu-töpFEn Für Forschung 
und Entwicklung in ungarn

allE an EinEm strang
diE nationalE tEchnologiE-plattForm industriE 4.0
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schaft vorbeikommen, wenn es im Wettbe-
werb langfristig überleben will. Dies ist nicht 
nur eine technologische Frage, vielmehr 
ergeben sich auch ganz neue Geschäfts-
modelle, an die man heute vielleicht noch 
gar nicht denkt.“ In einigen Industriesekto-
ren überlege man etwa, Extras, die man heu-
te kaufen muss und für immer besitzt, nach 
Bedarf temporär zur Verfügung zu stellen. 
„Wenn ich zum Beispiel auf einer deutschen 
Autobahn unterwegs bin und mehr PS brau-
che, schaltet mir der Hersteller gegen eine 
einmalige Gebühr für diesen Tag 50 PS mehr 
frei“, erklärt Hilken das Modell. Zudem wer-
de es irgendwann möglich sein, sich mit 
einem 3D-Drucker Ersatzteile selbst zuhau-
se zu drucken, anstatt sie zu bestellen, pro-
duzieren und anliefern zu lassen. SAP arbei-
te aber z.B. auch an Lösungen, die eine vor-
hersagende Wartung ermöglichen: Mit ent-
sprechenden Sensoren und Daten kann die 

Vor elf jahren eröffnete sap ein Entwicklungszentrum in Budapest, 
das sap labs hungary (slh). Es war zunächst vor allem auf lösungen 
für den logistikbereich fokussiert, ist heute jedoch zu einem 
der bedeutendsten zentren im globalen sap-netz geworden.

kultur dEr 
innoVation 
sap hungary kFt.

www.sap.hu

hende Produkte und Lösungen weiter zu 
entwickeln sowie Trends zu beobachten, 
sie zu adaptieren bzw. selbst zu setzen“, 
erklärt Hilken zur Bedeutung von F+E für 
SAP. Um Innovationen entwickeln zu kön-
nen, sei man bestrebt, das bestmögliche 
Umfeld, eine entsprechende Firmenkultur 
zu schaffen. Hierzu zähle etwa die „Design 
Thinking“-Methode, bei der  man sich 
ständig in den Anwender hineinversetzt 
und dazu auch eine kreativitätsfördernde, 
mobile Büroeinrichtung auch bereitstellt.

„Bei der Entwicklung arbeiten wir glo-
bal mit mehreren SAP Labs zusammen, 
also um sicherzustellen, dass die jeweili-
gen Softwarepakete korrekt integriert wer-
den“, so Hilken. Ein Vorteil der Koopera-
tion mit den anderen Labs weltweit ist, 
dass man dadurch im Team rund um die 
Uhr an einem Projekt arbeiten kann.

Neue Entwicklungen mitgestalten 
und verbreiten
Stolz ist Hilken auf die dynamische Entwick-
lung, die das ungarische Zentrum in den 
vergangenen drei Jahren durchlaufen hat, 
die auch mit steigender Wertschätzung in 
der SAP-Gruppe einherging.  „Wir sind von 
der „verlängerten Werkbank“ zum „Lab mit 
Verantwortung“ geworden, was auch ein 
Beleg für die Fähigkeiten der hiesigen Mit-
arbeiter ist“, formuliert er. Besonders im 
Bereich Cloud-Technologie sei man in den 
vergangenen beiden Jahren gewachsen.

Andere wichtige Themen am Standort Buda-
pest sind das „Internet der Dinge“ und Indus-
trie 4.0. „SAP ist überall, so auch in Ungarn, 
Teil dieser Entwicklungen, um sie mitzuge-
stalten und für Wissenstransfer zu sorgen“, 
hebt der IT-Experte hervor. „Kein Unterneh-
men wird an der Digitalisierung der Wirt-

Zu den Hauptaufgaben des SLH gehört 
die Weiterentwicklung bestehender und die 
Entwicklung neuer SAP-Produkte und -Fea-
tures, erklärt dessen Director, Markus Hil-
ken. Im Fokus stehen dabei einerseits das 
Supply Chain Management (SCM), ande-
rerseits die Entwicklung mobiler Anwen-
dungen. Bei SCM gehe es darum, den Kun-
den bei dessen Planung bestmöglich tech-
nologisch zu unterstützen, etwa mit der 
HANA-Plattform, die dem Anwender Echt-
zeit-Informationen und -Analysen liefert, 
so dass er z.B. seine Produktion entspre-
chend den Bestellungen planen kann.

„Im schnelllebigen Bereich der Informati-
onstechnologie ist F+E mit Abstand der 
wichtigste Faktor in der Unternehmens-
entwicklung. Bei Startups ist es der Exis-
tenzgrund, bei größeren Unternehmen 
wie SAP Teil des Kerngeschäfts, beste-

nächste Wartung einer Anlage vorhergesagt 
und entsprechend geplant werden, so dass 
auch Ersatzteile und Techniker vorausschau-
end bestellt werden können. So lassen sich 
Produktionsausfallzeiten minimieren, was 
ein großer Mehrwert für den Betrieb ist.

Enge Zusammenarbeit von Vorteil
Zur SAP-Philosophie, solche Marktbedürf-
nisse zu erkennen, gehört Hilken zufolge, 
eng mit dem Kunden zusammen zu arbei-
ten, in bestimmten Fällen sogar in soge-
nannten Ko-Innovationsprojekten. In solchen 
Projekten geben die Kunden zeitnah Feed-
back, inwiefern ihr Wunsch realisiert wur-
de. Das SLH nimmt dann die entsprechen-
den Anpassungen vor, der Kunde sieht die 
neue Version bereits wenige Stunden spä-
ter, und kann erneut sein Feedback geben, 
und so weiter bis zum Projektabschluss.

SAP ist eng mit ungarischen Partnern ver-
bunden. So bestehen z.B. Kooperationen 
mit mehr als 10 ungarischen Hochschu-
len, unter ihnen auch die größten des Lan-
des. Die Zusammenarbeit reicht dabei von 
der Anfertigung von Lehrmaterial und der 
Unterstützung der Lehre bis hin zu prakti-
scher Ausbildung und Workshops für Studen-
ten. Die talentiertesten von ihnen sammeln 
Erfahrungen am SLH, schreiben darauf basie-
rend ihre Diplomarbeit und werden später 
vielleicht Teil des SAP-Entwicklerteams.   ❙

Markus Hilken, Director des 

SAP Labs Hungary
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19. September
„Industrie 4.0 – die nächste Phase der 
industriellen Revolution. Ein Blick in die 
Zukunft, was bereits verwirklicht wurde 
und wie Siemens diese Zukunft sieht“. 
Vortrag von Leonhard Muigg, Business 
Development Digital Enterprise/Indus-
trie 4.0, Siemens AG Österreich

1. Dezember
Abschlussveranstaltung
„Organisationsentwicklung bei der Luft-
hansa Technik – Das SixToONE Reorgani-
sationsprogramm des Instandhaltungs-
netzwerks in Europa“. Über die Schaf-
fung einer transnationale, wettbewerb-
sorientierten Organisation aus sechs 
unabhängigen Filialen. Mit Dietmar 
Focke, CEO Lufthansa Technik Budapest

 

06. Juni
„RWE Innovation Hub Lighthouse Urban 
Solutions“. Über RWEs Urban Solutions 
Lighthouse Projekt und einige Beispie-
linitiativen. Mit Dr. Marie-Theres Thiell, 
Vorstandsvorsitzende der ELMŰ-ÉMÁSZ-
Gruppe, Hauptsponsorin des RWE-Pro-
jektes „Urban Solutions Lighthouse“, 
sowie Dr. Inken Braunschmidt, Chief 
Innovation Officer bei der RWE AG, Lei-
terin des RWE Innovation Hub

 

7. September
„Innovation and Cooperation“. Über 
innovative Kooperationsformen von 
Großunternehmen, Universitäten und 
Forschungsinstituten. Mit Balázs Zeit-
ler, Projektmanager Forschung und Ent-
wicklung, Siemens Zrt.

 

14. November
„Connect. Create. Control. – Gestal-
tungsoptionen für Unternehmen in 
einer Industrie 4.0. Betriebswirtschaft-
liche und technische Auswirkungen der 
Industrie 4.0“. Mit Prof. Robert Obermai-
er, Universität Passau, und Herr Tamás 
Major, Geschäftsführer der TRUMPF 
Hungary Kft.

 

18. April
Auftaktveranstaltung
„Industrie 4.0“. Über die Digitalisierung 
und Integration industrieller Wertschöp-
fungsketten, Vernetzung zwischen Pro-
duktionsanlagen vom Lieferanten bis 
zum Kunden und daraus entstehende 
neue Geschäftsmodelle. Mit Heinrich 
Munz,  Lead Architect Industry 4.0, Stra-
tegic Technical Consultant der KUKA 
Roboter GmbH, Augsburg

17. Mai
„Digital is live“. Warum Digitalisierung 
eine Neuaufstellung der bestehenden 
Geschäftsprozesse benötigt und wie 
dies zu einer Geschäftsmodellinnovati-
on führen kann. Mit Svetlana Rieb, Busi-
ness Development, SAP SE

kutatás és 
FEjlEsztés
némEt Vállalatok szErEpVállalása 
magyarországon

die deutsch-ungarische industrie- und handelskammer hat „innovation“ zu 
ihrem jahresthema 2016 erklärt. in Vorträgen, gesprächen, Firmenbesuchen 
und anderen Veranstaltungen konnten sich mitglieder über die verschiedensten 
aspekte von innovationsprozessen und deren steuerung aus erster 
hand informieren und Erfahrungen untereinander austauschen. 

„ “innoVation
jahrEsthEma 2016
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magyaroszág, 
az innoVációk tElEphElyE
EgyrE töBB némEt Vállalat Vállal szErEpEt

a kutatás és fejlesztés (K+F) területén is. A 
Bosch-nál ma már hozzávetőlegesen mintegy 
minden hetedik munkatárs a K+F területén 
dolgozik, de számos más német érdekeltségű 
vállalatnál is összesen több ezer munkatárs 
foglalkozik kutatással és fejlesztéssel. Rendkí-
vül széles skálán zajlik a K+F-tevékenység: az 
Audi motorfejlesztésétől a Bosch vagy a Sie-

tében ez a legfontosabb oka a magyaror-
szági K+F tevékenységnek: csak így tudnak 
az országban hosszú távon is innovatív és a 
megrendelői igényekhez igazodó termékeket 
gyártani. A termékek egyedi adaptálása és a 
meglévő megoldások továbbfejlesztése jelen-
ti tehát a hazai fejlesztési tevékenység jelentős 
részét. A vállalatcsoporton belüli, más telephe-
lyekkel történő munkamegosztásban Német-
ország földrajzi és kulturális közelsége sem 
elhanyagolható szempont. A Bosch székhelye 
például a sváb Reutlingen-ben található, de 
az elektromos kerékpárok motorjait 2012 óta 
Miskolcon fejlesztik és gyártják, csak itt 5.000 
munkatárs dolgozik napjainkban. Ez is hozzá-
járult ahhoz, hogy a Bosch 2011-ben és 2015-
ben is elnyerte a K+F területén az „Investor of 
the year“ kitüntető címet.

Stratégiai szerep
A magyarországi telephelyek K+F tevékenysé-
gének eredménye azonban sok esetben mérv-
adó a vállalatcsoport egészére nézve. A fent 
említett felmérésben (a megkérdezett 25 közül) 
tíz vállalat válaszolta azt, hogy bizonyos kutatási 
és fejlesztési feladatokat kizárólag Magyarorszá-
gon végeznek, 15 esetben pedig Magyarország 

az egyik kompetencia-központ a konszernen 
belül. Természetesen a költségelőny is fontos 
oka a K+F tevékenység Magyarországra telepí-
tésének – ezt hozzávetőlegesen minden máso-
dik vállalat látta így a felmérésben. A költség-
előny egyrészt a mérnökök és fejlesztők jóval 
alacsonyabb bérköltségét jelenti, másrészről 
pedig bizonyos adókedvezményeket és uniós 
forrásból származó, kutatási és fejlesztési beru-
házásokhoz nyújtott támogatásokat is. (Erről 
szóló cikkünket lásd a 46. oldalon.) 

Utánpótlást biztosítani
Természetesen az új termékek és megoldások 
fejlesztéséhez jó szakemberek is kellenek. Mos-
tanában a vállalatok egyre gyakrabban panasz-
kodnak arra, hogy szívesen vennének fel több 
mérnököt és diplomást, de nem állnak rendel-
kezésre elegendő számban. Ha azonban talál-
nak új munkatársat, akkor túlnyomórészt ked-
vező tapasztalatokat szereznek vele: a képzés 
színvonala jó – akkor is, ha sok esetben hiány-
zik a gyakorlati tapasztalat – és a fiatalok nagyon 
motiváltak is. A mennyiségi korlátok leküzdése, 
emellett pedig a képzés gyakorlatiasságának 
növelése érdekében ezért a német érdekeltsé-
gű vállalatok fokozott szerepet vállalnak az úgy-

mens esetében a villamos hajtású közlekedé-
sen át a járműdinamika és a közlekedésbiz-
tonság a Continental-nál, illetve a szoftveres 
megoldások az SAP-nál.

Miért Magyarországon?
Természetesen gyakran más és más a mozga-
tórugója a kutatás-fejlesztési tevékenységnek, 
azonban akad néhány közös pont. Az egyik, 
hogy egyre szorosabb a termelés és a fejlesz-
tés összefonódása. A DUIHK 25 fontos, Magyar-
országon kutatást végző vállalat körében vég-
zett felmérése szerint a válaszadók mintegy 70 
százaléka úgy véli, a K+F-tevékenység szüksé-
ges a helyi termeléshez. Számos vállalat ese-

a német érdekeltségû vállalatok a gyáregységek és szolgáltatási kínálatuk 
mellett fokozottan telepítik a kutatást és a fejlesztést is magyarországra. 
mi készteti erre a vállalatokat? kivel mûködnek együtt és hogyan fest ez  
az együttmûködés? milyen sikereket tudtak elérni?

nevezett „duális felsőfokú képzésben”. Ezeknél a 
szakirányoknál a felsőoktatásban kapott elmé-
leti képzés kapcsolódik az adott vállalatnál töl-
tött gyakorlati képzéshez. Ezáltal a diákok még 
egyetemi vagy főiskolai éveik alatt bepillantást 
nyernek a munka „tényleges” világába és diplo-
maszerzésüket követően jóval gyorsabban és 
hatékonyabban képesek igényes feladatokat 
ellátni a vállalatnál. A német érdekeltségű válla-
latok jelenleg mintegy 90 szakirány képzésében 
működnek együtt egyetemekkel és főiskolákkal 
szerte Magyarországon – ezek mintegy kéthar-
mada műszaki és informatikai kötődésű.

Egyetemi partnerek
A képzés mellett a magyar felsőoktatás termé-
szetesen kutatási partnerként is fontos a német 
vállalatoknak. Számos különleges szakterüle-
ten jelentős kompetenciákkal rendelkeznek és 
ezért kiemelkedően értékesek a közös kutatás 
szempontjából, olykor pedig egyenesen dön-
tő a jelentőséggel bírnak az adott kutatási pro-
jekt helyszínének kiválasztásában. Az itt kuta-
tó és fejlesztő német érdekeltségű vállalatok a 
legtöbb esetben mindjárt több egyetemmel és 
főiskolával is ápolják az együttműködést. Rend-
kívül gyakran keresett partner például a BME. 
A Siemens a villamosmérnöki karral kooperál, a 
leányvállalata, a Magnus Aircraft Zrt. pedig pro-
fitált ebből az együttműködésből és végül el 
is nyerte 2016-ben a villamos hajtású repülés 
innovációs díját, az „E-Flight Award“-ot.

Az együttműködés módja egyébiránt 
rendkívül változatos. A skála az „igazi” közös 
vagy munkamegosztásos kutatástól a kutatási 
megbízások kiadásán az oktatásban való rész-
vételen és az eszközök finanszírozásán, ill. ren-
delkezésre bocsátásán át a duális felsőfokú 
képzés vagy PhD-programok és tanulói gya-
korlatok támogatásáig terjed. A vállalatok és a 
felsőoktatás együttműködéséről a(z) 32. olda-
lon számolunk be.   ❙

A Bosch budapesti kutatóközpontjába 
néhány hete vették fel az 1.700-ik mérnököt 
– a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) végző-
sét, aki szoftvert fog fejleszteni. A Bosch pél-
dája bizonyítja, hogy az országban műkö-
dő német vállalatoknak Magyarország már 
jó ideje nem csupán kihelyezett gyártóhely, 
hanem egyre inkább stratégiai telephely 



A Bosch budapesti fejlesztő-
központjának egy kutatója.
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nek és az autógyártók igényeinek megfe-
lelő, utasbiztonságot szolgáló technológi-
ák fejlesztése volt; továbbá a biztonságos és 
energiahatékony vezetési élmény állt a közép-
pontban. Ebben a projektben a Robert Bosch 
Kft. a Magyar Tudományos Akadémia Számí-
tástechnikai és Automatizálási Kutatóintézeté-
vel (MTA SZTAKI), a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetemmel (BME), valamint 
a Miskolci Egyetemmel működött együtt. 

A Bosch világszerte számos telephellyel ren-
delkezik. Léteznek központosított tevékeny-
ségek, ám alapvetően arra törekszik a vál-
lalatcsoport saját elmondása szerint, hogy 
helyben fejlesszen, a lokális lehetőségek és 
képességek alapján.  ❙

Országszerte tizenegy telephely alkot-
ja a magyarországi Bosch-csoport hálózatát: 
a két budapesti leányvállalat mellett Mak-
láron, Hatvanon, Kecskeméten, Miskolcon 
három társasággal, valamint Pécelen van 
jelen. Ezen kívül 2005-ben alakult meg a 
Budapesti Fejlesztési Központ, ahol számos 
jövőbe tekintő technológia fejlesztése zajlik.
 
Júliusban például ünnepélyes keretek között 
zárt le a Fejlesztési Központ egy,  
az utasbiztonságot és energiahatékonyságot 
fejlesztő projektet, mely csaknem  
7 milliárd forintból valósult meg és melyet 
a Robert Bosch Kft. 2013-ban indított el 
fejlesztőközpontjában. A projekt célkitű-
zése a legmodernebb autóipari trendek-

a Bosch már 1899 óta jelen van magyarországon. az 1991-ben 
újjáalapított regionális kereskedelmi kft.-bôl mára összesen 
több mint 12.200 alkalmazottjával és közel 960 milliárd forintos 
teljes árbevételével jelentôs vállalatcsoport, magyarország 
egyik legnagyobb külföldi ipari munkaadója lett.

BudapEstrÔl 
EurópáBa 
roBErt Bosch kFt.

www.bosch.hu

Milyen jelentôsége van K+F-nek az Ön  
vállalata számára?

A Bosch csoport stratégiai célja innovatív megoldások létre-
hozása, melyek a Bosch „Életre tervezve” szlogenje értelmé-
ben életeket óvnak, az élet minőségét javítják, és a környezetet 
védik. Ennek kapcsán az egyik súlypont a hálózatba kapcsolt 
világ, mely teljesen új lehetőségeket teremt. A vállalat mind-
eközben új mértékeket teremt, és ez csak egy nagy teljesítő-
képességű kutatás-fejlesztéssel kivitelezhető. A Bosch-csoport 
vezető nemzetközi technológiai konszernként 118 telephelyen 
56.000 munkatársat foglalkoztat a K+F területén. 

Milyen szerepet játszik Magyarország a cégcsoport 
K+F tevékenységében?

Magyarországon nemcsak az autóiparhoz kapcsolódó gyár-
tásban, hanem a kutatás-fejlesztésben is élen jár a Bosch: a 
magyarországi tíz leányvállalat több mint 12.200 munkatársa 
közül majdnem minden hatodik a K+F területen dolgozik és 
felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik. A Robert Bosch 
Kft. részeként 2005-ben alakult meg az autóipari fejlesztéseket 
végző Budapesti Fejlesztési Központ, amely ma már több mint 
1.700 alkalmazottjával – Németország után – a legnagyobb 
Bosch autóipari fejlesztési központ Európában. Az európai és  
a nemzetközi piac fejlesztései is főként itt zajlanak. 

Mik a súlypontjai az Ön K+F tevékenységének?

A Budapesti Fejlesztési Központ számos járműipari techni-
kai mechanikus, elektromos és elektronikus komponensek és 
rendszerek fejlesztését végzi. Ilyenek például az ABS, ESP, lég-
zsák, motorvezérlő és automata parkolási rendszerek, vala-
mint az elektromos meghajtás-rendszerek és az elektromos 
motorok. Fejlesztési területei közé tartoznak még a műszerfa-

lak, kormányrendszerek, vezetéstámogató rendszerek és hozzá 
tartozó érzékelők; utóbbiaknál a cél az önjáró autók megalko-
tása. Majdnem az összes kapcsolódó munkafázist a Fejlesztési 
Központ végzi, ideértve a rendszer- és algoritmusfejlesztést, az 
elektromos és mechanikus tervezést, a szimulációt, továbbá a 
megbízhatósági ellenőrzéseket és teszteket is.

Kivel mûködnek együtt Magyarországon 
K+F területen?

A Bosch évek óta kiemelten támogatja a magyarországi felső-
oktatást és mérnökképzést. Az egyetemekkel való együttmű-
ködések kiváló lehetőséget jelentenek a szakember utánpótlás 
felkutatásában és kinevelésében. Csaknem 20 oktatási intéz-
ménnyel – közöttük például a BME-vel, a Miskolci Egyetemmel 
és az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE) – műkö-
dünk együtt, emellett szoros stratégiai együttműködést folyta-
tunk az MTA SZTAKI-val is. 
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Számtalan területen köthetô 
megállapodás
A budapesti központtal és egységekkel ren-
delkező Siemens Zrt. a Budapesti Gazdasági 
Egyetemmel (BGE), illetve a Budapesti Műsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Vil-
lamosmérnöki Karával is kötött már együtt-
működési megállapodást, emellett a duá-
lis szakképzésen keresztül is kötődik az itte-
ni oktatási rendszerhez. Mint Zeitler Balázs, 
a Siemens Zrt. kutatás-fejlesztési részlegé-
nek gazdasági vezetője fogalmazott: „sokféle 
megállapodásunk van egyetemekkel, ez kiter-
jed közös kutatás-fejlesztésre, adományokra 
és támogatásokra, ösztöndíjakra is”. 

„A közös kutatások működhetnek konzor-
ciumi formában, amikor közösen kutatunk 
egy célért, vagy ipari megbízásként, amikor 
egy egyetem, mint alvállalkozó dolgozik be 
a Siemens projektjeibe” – tudtuk meg Zeitler 
Balázstól. A multinacionális cég emellett jel-
lemzően mérnöki szoftverek és berendezések 
adományozásával is hozzájárul a magyaror-
szági mérnökképzéshez. 

A BGE-n a nemzetközi gazdálkodás sza-
kosok számára nyílik lehetőség bekapcsolód-
ni a Siemens-szel közös duális képzésbe, a 
BME-n a villamosmérnök-hallgatók működ-

minden jel arra utal, hogy a magyarországi felsôoktatási intézmények 
most kezdenek ráérezni a cégekkel köthetô megállapodások ízére. 
Ezt mutatja az is, hogy egyre több területen mûködnek együtt 
intézmények és vállalatok, ami kölcsönösen elônyös lehet mindkét 
fél számára, és még a diákok is profitálhatnak a kooperációból. 
Egyelôre a cégek bátrabbak, ôk kezdeményeznek, ámde az 
együttmûködési formák gyakorlati szabályozása kezdi magát kiforrni. 

mindEnki nyEr 
a FÔiskolák és a Vállalatok Fokozzák 
EgyüttmÛködésükEt

a formái Magyarországon még kialakulófél-
ben vannak, egyelőre a szolgáltatási szem-
lélet nem túl elterjedt” – összegzi az ilyen 
együttműködési formákból fakadó munkát 
a Siemens munkatársa. 

Ha a kutatás-fejlesztés során létrejövő szel-
lemi terméket nem is tulajdonolhatják az 
egyetemek, számos területen éri meg az intéz-
ményeknek megállapodást kötni a vállala-

tokkal. Az ELTE Informatikai Kara például úgy 
tudja vonzóbbá tenni képzéseit, hogy egy sor 
olyan hallgatói lehetőséget kínál, melyek válla-
lati együttműködések nélkül nem jöhetnének 
létre. Az ELTE Informatikai Kara hazai és nem-
zetközi szinten is stratégiai szintű együttmű-
ködési modelleket alakított ki cégekkel, közös 
kutatás-fejlesztési laborokat, tanszéket és új 
mesterképzéseket indítva, hallgatókat, képzé-

sük részeként nagy számban bevonva kutatás-
fejlesztési és innovációs projektekbe – tudtuk 
meg Dr. Horváth Zoltántól, a kar dékánjától. 

Evés közben jön meg az étvágy
Idén szeptemberben egy egyedülálló együtt-
működési formában dolgoznak a frissen fel-
állt Adattudományi és Adattechnológiai Tan-
széken, ahol az oktatást és az alapkutatást 
öt évig teljes egészében a Deutsche Tele-
kom finanszírozza. Az ELTE egyébként jelen-
leg a Bosch-sal tárgyal, a vállalattal együtt-
működve hoznak létre egy olyan mesterkép-
zést, melyen az önvezető autók intelligens 
szoftvereinek tervezésére képes hallgatókat 
képeznek majd. 

A hallgatók számára is kézzelfogható ered-
ményei vannak egy-egy egyetemi-vállala-
ti együttműködésnek. Szintén az ELTE-n jött 
létre még 2006-ban a Szoftvertechnológiai 
Labor, mely olyan cégekkel állt kapcsolatban, 
mint például az Ericsson. Az együttműködés 
eredményeképp ma is a gyakorlatorientált, 
valós munkaerő-piaci igényeknek megfele-
lő képzést tudnak biztosítani az ide járó alap-, 
mester- és doktori képzésben résztvevők szá-
mára. Az előző tanévben 100-nál is több hall-
gató vett részt a projektekben 15-20 fős cso-
portokban – tudtuk meg a dékántól. 

Az egyetemek és a vállalatok közti együtt-
működéseknek elég komoly jövője lehet 
Magyarországon, ami szintén azt jelzi, hogy 
a formátum az abban résztvevők számára 
valóban megéri a befektetett energiát. Erre 
utal az is, hogy az ELTE-n is további hasonló 
együttműködési formák után néznek a jövő-
ben, például erősíteni szeretnék a felsőokta-
tási szakképzés jelenlétét az egyetemen, és 
az ilyen oktatásokba vállalati szakembere-
ket is bevonnának. A cégek az ilyen képzések 
támogatásával a jelenleg is égető munkaerő-
hiányra találhatnak megoldást.   ❙

hetnek együtt a vállalattal. A Siemens mára 
olyan mélyen jelen van a hazai oktatásban, 
hogy PhD-együttműködéseik is vannak, illet-
ve rendszeres nyári gyakorlati programokat 
indítanak diákok részére. 

Egyelôre a cégek bátrabbak, de a 
közös munka kölcsönösen hasznos
Zeitler Balázs elmondta, legtöbbször ők a 
kezdeményezők, az egyetemek egységes 
szervezetként csak ritkán lépnek fel. Az ele-
jén a személyes kapcsolatok, kötődések 
azok, amik sokat lendíthetnek egy-egy for-
málódó együttműködésen, de a kezdemé-
nyező szerep a vállalaté. Az megállapodás 
után aztán jön a közös munka, ám mivel ez 
a terület Magyarországon még gyerekcipő-
ben jár, felmerül néhány gyakorlati kérdés, 
mint például, hogy kit illet a kutatási ered-
mény, ha együtt folyik a munka? Az erre 
adott válasz arra is rávilágít, miért éri meg a 
vállalatoknak az együttműködés a társadalmi 
felelősségvállaláson túl. 

A fenti kérdés megválaszolása esetfüg-
gő. A Siemensnél például adomány, illetve 
ösztöndíj esetében a cég lemond a kutatá-
si eredményekről, mint szellemi tulajdon-
ról, de ahogy Zeitler Balázs kihangsúlyoz-

za, az ilyen megállapodási formáknál eleve 
nem ez a vállalat célja. Amikor azonban az 
intézmény egy kutatási-fejlesztési projekt-
ben alvállalkozóként vesz részt, már sokkal 
kötöttebb szabályok mentén folyik a mun-
ka. Ilyenkor például szigorú titoktartás köti 
az egyetemet is, és nem, vagy csak nagyon 
korlátozott mértékben használhatja fel az 
oktatási intézmény az eredményeket. „Ennek 
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parkolási asszisztens, ráadásul az önvezető 
autók számára nélkülözhetetlen hozzáférést 
képes biztosítani a kormányrendszer irányí-
tásához. Az első igazi siker a BMW X3 típus-
hoz való elektromos szervokormány-rend-
szer volt, melynek gyártását 2010-ben kezd-
ték meg, azóta pedig olyan megrendelőket 
tudhatnak maguk mellett, mint például a 
Daimler vagy a kínai jármű- és motorgyártó 
First Automotive Works (FAW).  ❙

A tapasztalatok visszaigazolták a fejlesz-
tők elképzeléseit: ezek a járművek jellem-
zően 100 kilométerenként 0,3 literrel keve-
sebb üzemanyagot fogyasztanak, a kor-
mányrendszerek műszakilag megbízhatób-
bak, kevesebb karbantartást igényelnek, 
mint a hagyományos hidraulikus rendszerek. 
A szoftveres vezérlés biztonsági és kényel-
mi funkciók egész sorát teszi lehetővé, mint 
amilyen az oldalszél-kompenzáció vagy a 

a kormányrendszerek szakterületén vezetô vállalat, a német thyssenkrupp presta 18 évvel ezelôtt 
kezdte meg együttmûködését a Budapesti mûszaki Egyetemmel elektromechanikus  szervokormány-
rendszer elkészítésének tárgyában, és a fejlesztési irány helyességét mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy ma már több mint ötmillió autó fut világszerte a budapesti Elektromos és Elektronikus 
Fejlesztôközpontban tervezett elektromechanikus kormányrendszerszerekkel.

magyarországon 
FEjlEsztik, VilágszErtE 
használják 
thyssEnkrupp prEsta hungary kFt.

www.thyssenkrupp-presta.hu

Milyen szerepet játszik Magyarország a cégcsoport 
K+F tevékenységében?

Mára az 500 mérnöknek munkát adó budapesti fejlesztőköz-
pont a nyolcvan országban 155 ezer munkatársat foglalkozta-
tó thyssenkrupp konszern egyik jelentős elektronikai és szoft-
verfejlesztési központjává fejlődött. Az elektromechanikus 
kormányrendszerekhez szükséges valamennyi hardveres és 
szoftveres fejlesztés itt Budapesten zajlik, ami kivételes szerep 
a thyssenkrupp konszernben.  Az eredetileg nyersanyagokkal, 
például acéllal foglalkozó thyssenkrupp ma már technológi-
ai cégként is ismert, amihez a budapesti fejlesztőközpontban 
folytatott kutatás-fejlesztés is hozzájárul.
 
Mik a jövôbeli súlypontjai az Ön K+F  
tevékenységének?

A kormányrendszerek jövőjét befolyásoló fejlődés egyik fősze-
replője az önvezető autók megjelenése. A thyssenkrupp 
magyarországi fejlesztőközpontjában is nagyon ígéretes ered-
ményeket tudnak felmutatni ezen a területen, azonban első-
sorban saját kísérleteikhez használják az itt fejlesztett önvezető 
autókat: azt tesztelik, milyen igényeknek kell megfelelni majd a 
kormányrendszereknek 10-15 év múlva.
 

Kivel mûködnek együtt Magyarországon K+F területen?

A thyssenkrupp Presta Hungary szoros együttműködést tart 
fenn egyetemekkel, főiskolákkal, több munkatárs például egye-
temi oktató is egyben, és sok fiatal mérnök érkezik a fejlesztő-
központba diplomamunka megírásának szándékával.

Milyen beruházásokat terveznek a közeljövôben?

A thyssenkrupp Presta Hungary a budapesti fejlesztőközpon-
ton kívül futómű gyárat üzemeltet Győrben és jelenleg zajlik 
egy harmincmilliárd forintra rúgó zöldmezős beruházás Jász-
fényszarun, ahol 2017-től kezdve elektromechanikus kormány-
rendszereket (C-EPS) és hengerfejbe integrált vezérműtenge-
lyeket gyárt majd a konszern.
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koztatottat tart nyilván az országban (közü-
lük 38.000 fő kutató), közülük 24.000-en dol-
goznak vállalatoknál. A vállalati szektor inno-
vációs szerepe még inkább kitűnik a kiadások 
elemzéséből: 2015-ben mintegy 470 milliárd 
forintot költöttek Magyarországon K+F tevé-
kenységre, ennek az összegnek a vállalatok a 
háromnegyed részétt, az állami kutatóintéze-
tek, valamint egyetemek és főiskolák pedig 
összesen egynegyedét adták. Összehasonlítás-
ként: Németországban a vállalatok állják a K+F 
kiadások mintegy kétharmadát.

Több forrás, innovatívabb termékek
A kutatás és fejlesztés pénzbe kerül, mégpe-
dig sok pénzbe. K+F kiadásokra a bruttó hazai 
termék három százalékát kell fordítani – szól 
az Európai Unió ajánlása az „Európa 2020 stra-
tégia” szerint. Ettől azonban a legtöbb tag-
állam – a skandináv országok, Németország 
és Ausztria kivételével – még távol állnak. 
Magyarország esetében is igaz ez: jelenleg 

BEFEktEtés a jöVÔBE
kutatás és FEjlEsztés magyarországon – áttEkintés

tart nyilván a K+F területén, közülük mintegy 
38.000 fő „tényleges” kutató és fejlesztő. Egy-
harmaduk műszaki területen folytat kutatáso-
kat, közel 30 százalékuk a természettudomá-
nyok területén, bő 20 százalékuk pedig a társa-
dalom- és bölcsésztudományok szakterületein.

És mi a helyzet az utánpótlással? Jelen-
leg mintegy 300.000 ember tanul Magyaror-
szágon a felsőoktatásban és évente mintegy 
70.000-en végeznek egyetemen vagy főisko-
lán – ez hozzávetőlegesen a 10 évvel ezelőtti 
számnak felel meg. A struktúra azonban mára 
jelentősen megváltozott: 2005-ban csak min-
den tizedik egyetemista vagy főiskolás vég-
zett természettudományos, informatikai vagy 
műszaki szakon, arányuk mára viszont 20 szá-
zalék fölé emelkedett. Ezzel szemben teteme-
sen csökkent a gazdaságtudományi szakirá-
nyok diákjainak száma.

Az eredmény a lényeg
A versenyképességet illetően a döntő kér-
dés természetesen az, hogy a kutatásra és fej-
lesztésre fordított kiadások mennyiben tük-
röződnek az innovációban. Erre a célra azon-
ban alig akad egyértelmű mutató. Gyakran 
idézik a bejelentett szabadalmak számát, az 
innovatív vállalatok arányát vagy a csúcstech-
nológiai javak arányát a termelésben vagy a 
kivitelben. Mindazonáltal egyik tényező sem 
szolgáltat átfogó képet a helyzetről, ezért 
célszerű egy pillantást vetni az Európai Unió 
„Innovation Output Indicator“ (IOI) mutató-
jára, amely több mérőszámot kombinálva 
méri egy nemzetgazdaság azon képességét, 
hogy miként képes a K+F tevékenységet gaz-
dasági értékteremtésre fordítani. Az IOI alap-
ján Magyarország az elmúlt évek során meg-
őrizte helyét az Európai Unió középmezőnyé-
ben és mindegyik más közép- és kelet-euró-
pai ország előtt szerepel, sőt még lekörözte 
Olasz- és Spanyolországot is. 

Stratégiai célok
A kormány 2012-ben „Befektetés a jövőbe” cím-
mel nagyratörő Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Stratégiát hagyott jóvá. A tervek 
szerint a K+F kiadásokat 2020-ig 1,8 százalékra, 
2030-ig pedig a gazdasági teljesítmény 3 száza-
lékára emelik. 2020-ig 30 nemzeti kutatóintéze-
tet terveznek felzárkóztatni a világ élvonalába, 

30 vállalattól várják kutatási és fejlesztési köz-
pontok létrehozását és 300 kkv-nak – úgyne-
vezett „gazellának” – kellene sikeresen kilépni a 
világpiacra, miközben 1.000 Start-up támogatá-
sát tervezik jelentős forrásokkal.

Ennek során három olyan problémás terü-
letre kívánnak összpontosítani, amely ma még 
meghatározó a kutatás világában: az elégte-
len innovációs „output”és az ehhez szükséges 
szakember-állomány, az elégtelen ismeret-
megosztás a szereplők és az ágazatok között, 
végezetül pedig az innováció elégtelen mér-
tékű gazdasági kiaknázása a vállalatok és a 
közszféra oldaláról egyaránt.

mintegy 1,4 százaléknál tartunk. A tendencia 
azonban pozitív: 2008-ig még csak kevesebb, 
mint egy százaléknál tartottunk, sőt Magyaror-
szág a térség más országaihoz mérten is vala-
melyest jobb helyzetben van. Ez főleg a válla-
latoknak köszönhető, mert ők az uniós csat-
lakozás óta nagyjából négyszeresére növel-
ték kutatási kiadásaikat, miközben az állami és 
egyetemi kiadások gyakorlatilag stagnálnak 
(és reálértékben, tehát az infláció figyelembe 
vételével még csökkennek is).

Mindazonáltal főként a nagyvállalatok foly-
tatnak intenzív kutatási és fejlesztési tevékeny-
séget és közülük is nagy túlsúllyal a külföldi 
érdekeltségűek állnak az élen. A vállalati K+F 
kiadások bő felét az egyenként 250 főnél töb-
bet foglalkoztató vállalatok adják, a teljes kiadás 
mintegy kétharmadát pedig a többségében 
vagy teljes egészében külföldi érdekeltségű vál-
lalatok. Így nem csoda, hogy a kutatási eredmé-
nyek is elsősorban a nagy és/vagy külföldi érde-
keltségű vállalatoknál keletkeznek. 2015-ben 
például minden negyedik nagyvállalat veze-
tett be innovációt, míg a kisebbeknél csak alig 
minden tizediknél történt ez. Az ágazatok közül 
egyébiránt a vegyipar és a gyógyszeripar, a jár-
műgyártás, valamint az információs és kommu-
nikációs ágazat kutat kiemelkedően szorgosan.

Személyi háttér
A pénz mellett természetesen legalább ilyen 
fontosak az okos kútfők. Magyarországon a 
KSH jelenleg mintegy 56.000 foglalkoztatottat 

az innovációs képesség a versenyképesség és a jólét egyik alapfel-
tétele. Ehhez megfelelô kutatási és fejlesztési ráfordításokat kell 
eszközölni, egyúttal pedig hatékony összefonódást kell biztosítani a 
kutatóintézetek, az oktatási rendszer és a gazdaság között. az inno-
váció területén magyarország néhány jó eredményt tud felmutatni, 
bár nemzetközi összehasonlításban van még fejlesztési potenciál.

A tervezett intézkedések a K+F beruházások-
tól a kereslet ösztönzésén, a hatékony támo-
gatási és finanszírozási rendszer létrehozásán 
át a pezsgő Start-up ökoszisztéma létrehozá-
sáig terjednek.

Magyarország sok esetben német meg-
oldásokat vesz példának. Nem csupán a duá-
lis szakképzési rendszer hivatkozik tételesen 

is a német modellre, hanem például a „kuta-
tóegyetemek” rendszere vagy a nemrégiben 
létrehozott „Ipar 4.0 platform” (utóbbiról ld. 
bővebben a cikkünket a 47 . oldalon).

Magyarország tehát összességében jó 
úton jár az országban zajló kutatás és fej-
lesztés erősítésében és az eredmények egy-
re jobb felhasználásában a versenyképesség 
és a jólét biztosítása érdekében. Ez annál job-
ban sikerül, minél szorosabb az együttmű-
ködés az állam és a gazdaság között, és ha 
ehhez rendelkezésre áll a szükséges intézmé-
nyi és szabályozási feltételrendszer.  ❙

Kutatás és fejlesztés Magyarországon – 
természetesen ezzel kapcsolatban óhatatla-
nul azok a találmányok és feltalálók jutnak elő-
ször eszünkbe, amelyeket Magyarország adott 
a világnak: a gyufa és a golyóstoll, a transzfor-
mátor és a dinamó, a hintó és a Rubik-kocka, a 
holográfia mind magyar találmány. Számos más 
találmány – mint például a számológép, a heli-
kopter, a hangosfilm, a televízió, a hidrogén-
bomba, a kávéautomata, a sugárhajtómű – ese-
tében Magyarország mellett más nemzetek is 
igényt tartanak a feltalálóra, az viszont vitatha-
tatlanul tény, hogy ezeknél is sok esetben meg-
határozó szerepe volt a magyaroknak. Mind-
azonáltal ezek a találmányok túlnyomórészt kül-
földön, főleg az Egyesült Államokban és Német-
országban születtek. Mi a helyzet manapság a 
kutatás területén, Magyarországon?

A kutatás és fejlesztés (K+F) egyik fontos jel-
lemzője Magyarországon, hogy tetemes rész-
ben a vállalatok végzik. A Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) összesen mintegy 56.000 foglal-
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dául az autóipari intelligens berendezések és 
gyártóegységek terén. A Hepenix azonban 
ennél is tovább kíván menni és hozzáférhető-
vé kívánja tenni a megfelelő technológiát és 
módszertant egyre több magyar vállalatnak, 
pontosabban magyar kis- és közepes vállala-

Lényegét tekintve az Ipar 4.0 intelligens 
és egymáshoz kapcsolódó eszközökkel vél-
hetően a legjobb alapot biztosítja az innová-
ció és a piacképesség összekapcsolására: aki 
már ma kutatja és megvalósítja a megfele-
lő technológiákat és módszertant, az hosszú 
távon is piac- és versenyképes marad. Távol-
ról sem csak Németországban gondolkodnak 
így, hanem például a Budapest közeli Diósdon 
is, az 1991-ben alapított Hepenix Kft. székhe-
lyén. A gépgyártásra szakosodott vállalat szol-
gáltatási kínálata kiterjed az önálló, automati-
zált célgépek és ipari gépek fejlesztésére, gyár-
tására, üzembe helyezésére és karbantartására, 

toknak. A vállalat ezért 2016 áprilisától egyet-
len magyar iparvállalati szereplőként vesz 
részt a Magyar Tudományos Akadémia Számí-
tástechnikai és Automatizálási Kutatóintéze-
tével (MTA SZTAKI) együtt, a Karlsruhei Tech-
nológiai Intézet és a Hannoveri Egyetem irá-
nyításával megvalósuló „Az Ipar 4.0-hoz kap-
csolódó technológiák és módszertan beveze-
tési stratégiái kkv-k számára” elnevezésű pro-
jektben, az „EUREKA” európai kutatási kezde-
ményezés keretében. A kezdeményezés célja 
az európai versenyképesség erősítése, vala-
mint az európai ipari szereplők és kutatóinté-
zetek együttműködésének ösztönzése a tech-
nológiai kutatás és fejlesztés területén.

Egy COCKPIT kkv-k számára
A német-magyar projekt keretében alkalmazási 
környezeteket kívánnak fejleszteni, megvalósí-
tani és tesztelni az Ipar 4.0 számára. Az (intelli-
gens) gyártási folyamatok szimulációja azt hiva-
tott segíteni, hogy már előzetesen előre lehes-
sen jelezni és ki is lehessen küszöbölni esetle-

a kutatási és fejlesztési tevékenységgel kapcsolatban gyakran felmerül 
a már-már elkerülhetetlen kérdés: az innováció önmagában szép és jó, 
de hogyan lesz belôle piacképes termék, vagy szolgáltatás? az egyik 
válasz a legkorszerûbb technológiákra támaszkodó „ipar 4.0”. a német 
kormány már elfogadta az erre irányuló megvalósítási stratégiáját, és 
magyarországon is vannak ilyen irányba forduló vállalatok.

gálati, mérési és minőség-ellenőrzési megol-
dásokat, valamint automatizált egyedi célgé-
peket fejlesztenek és gyártanak. 

Rugalmas és egyéni
A sokoldalúságnak és rugalmasságnak nagy 
szerepe van a Hepenix Kft-nél, hiszen egyszer-
re lépnek fel rendszerintegrátorként, mérnök-
irodaként, egyedi gépgyártóként és tanács-
adóként is. „A tulajdonosok már az alapításnál 
nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy rugalmas 
és innovatív szolgáltatásokkal az egyedi ipa-
ri igényeknek megfelelő színvonalas megol-
dásokat kívánnak szállítani” – fejtette ki Tóth 
József, a Hepenix üzletfejlesztési igazgatója. 
A megrendelők egyedi igényeinek kielégítése 
érdekében az „ad hoc” megoldások is szerves 
részét képezik a munkavégzés rendszerének.

Folyamatok fejlesztése szimulációval
De mi köze a Hepenix-nek az Ipar 4.0-hoz? 
Tóth József szerint már ma is felismerhető-
ek Magyarországon az Ipar 4.0 előjelei, pél-

ges hibákat. Ehhez a SZTAKI-val közösen egy 
„COCKPIT” elnevezésű felületet és adatstruktúrát 
hoztak létre, amely lehetővé teszi a gépi, vala-
mint emberi felhasználók, munkadarabok, erő-
források és munkafolyamatok definiálását, spe-
cifikálását és szűrését. Ehhez a Hepenix K+F-
tevékenységgel, valamint prototípusok fejlesz-
tésével és tesztelésével járul hozzá. A COCKPIT-
et a későbbiekben magyar kkv-knek is felkínál-
ják. A magyar gépgyártó a projekt keretében 
meg kívánja ismerni a német megoldásokat, 
egyúttal pedig a saját, illetve tanácsadás kere-
tében akár az összes magyar fejlesztést segí-
teni kívánja továbbléptetni akár nemzetkö-
zi szintekre is.  Végül, de nem utolsó sorban 
pedig támogatást kívánnak nyújtani a német 
ipar Magyarországon működő beszállítóinak az 
Ipar 4.0 technológiák bevezetésének során. Az 
ehhez hasonló megoldások számos szektornak 
nyújtanak előnyöket az autóipar mellett, töb-
bek között a gépgyártásban, az élelmiszer- és 
gyógyszeriparban is.

A Hepenix reményei szerint a projektben 
való közreműködésével hozzájárul ahhoz, 
hogy egyre többen megértsék, valójában mi is 
rejlik az „Ipar 4.0” fogalom mögött. Tóth József 
szerint alapvetően arról van szó, hogy külön-
böző megoldásokkal és eszközökkel „intelli-
genssé” tegyék a gyártást. Ezáltal még keve-
sebb hiba merül fel, növekszik a hatékonyság, 
és egyben átláthatóbb és jobban irányítható a 
teljes termelési folyamat. „Azt kívánjuk bemu-
tatni, hogy az Ipar 4.0 nem felfoghatatlan rend-
szereket, hanem közvetlenül realizálható elő-
nyöket rejt magában” – jelenti ki Tóth. „Az Ipar 
4.0 Nemzeti Technológiai Platform alapító- és 
elnökségi tagjaként megpróbáljuk az összetett 
témát „könnyebben emészthetővé” tenni”.  ❙

www.hepenix.hu

VErsEnyképEsEBB 
az EurEka-Val
a hEpEnix kFt. magyar kkV-kat készít FEl a jöVÔrE

de nyújtanak műszaki és mérnöki szolgáltatá-
sokat is, és kutatást és fejlesztést is végeznek. 
A Hepenix vevőköre nagyon széles, a nukleá-
ris ipartól a fogyasztási javakat gyártó ágaza-
ton át az autóiparig tapasztalt beszállítónak 
számít, megrendelői között vannak pl. a Paksi 
Atomerőmű, a Continental, az Opel, a Bosch, a 
GE vagy a ZF Friedrichshafen. A vállalat kulcs-
rakész megoldásokat szállít az atomiparnak, 
pl. automatizált dekontamináló berendezése-
ket és robotokat, valamint különleges egyedi 
gépeket is. A járműipar számára automatizált 
gyártósorokat- és állomásokat, összetett rész-
egységek szerelőegységeit, automatizált vizs-
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ságkritikus rendszereket fejlesztünk, és jó érzés 
tudni, hogy naponta több mint egymilliárd 
ember bízik a Knorr-Bremse mérnökei által fej-
lesztett rendszerekben”, mondta Frank Péter,  
a magyarországi K+F Intézet igazgatója.  
Dr. Peter Laier, a Knorr-Bremse AG ügyvezeté-
sének haszongépjármű-rendszerek üzletágáért 
felelős tagja, ezt kiegészítve nyilatkozta: „Üzene-
tünk világos: aktív szerepet fogunk játszani a tel-
jesen automatizált vezetésben.”   ❙

a knorr-Bremse konszern a vasúti és haszongépjármûvek számára készült fékrendszerek 
vezetô gyártója, melynek éves árbevétele csaknem 6 milliárd euró (2015). Emellett az 
advanced driver assistance systems (adas) haszonjármûvek számára fejlesztett vezetô-
támogató asszisztensrendszerek különös jelentôséggel bírnak a cégcsoport számára.

sebességtartás, sávelhagyásra figyelmezte-
tő és vészfékezési rendszerek – tapasztalataira 
támaszkodva, a cég az IAA-n egy, a budapes-
ti K+F Központban kifejlesztett, teljesen auto-
matizált teherautót mutatott be. Pontosabban, 
hogy annak segítségével hogyan végezhetők el 
biztonságosabban és hatékonyabban a telep-
helyen végzett fel- és lerakodási műveletek. 
„A Knorr-Bremse a teherautógyárak Tier 1-es 
beszállítója, és így különös a felelőssége. Bizton-

A következô lépés pedig az autonóm 
haszonjárműveké lesz, a közúti közlekedés jövő-
je az önvezető járművek lesznek. Ezek a pro-
jektek ma még fejlesztési fázisban vannak, de a 
cégcsoport nemrég egy vezető nélkül manő-
verező járművet mutatott be a legrangosabb 
haszonjárműipari vásáron, az Internationale 
Automobilausstellung (IAA) 2016-on. A már 
piacon lévő több százezernyi vezetéstámo-
gató rendszerrel kapcsolatos – ABS, ESP, aktív 

automatizált
Biztonságos VEzEtés 
knorr-BrEmsE FékrEndszErEk kFt.

Milyen jelentôsége van K+F-nek az Ön  
vállalata számára?

30 országban, közel 25.000 alkalmazott vesz részt a fék-, ajtó-,  
irányítási és energiaellátási rendszerek, légkondícionáló és 
vezetéstámogasó (ADAS) rendszerek, valamint az erőátvitel-
hez és a hajtáslánc szabályozáshoz szükséges technológiák és 
alkatrészek fejlesztésében, gyártásában és karbantartásában. 
Mint technológiai vezető, a vállalat már több mint 110 éve  
járul hozzá fejlesztéseivel és termékeivel jelentős mértékben  
a közúti és vasúti biztonsághoz.

Milyen szerepet játszik Magyarország a cégcsoport 
K+F tevékenységében?

A kecskeméti székhelyű Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. a 
vállalatcsoport haszonjármű üzletágának stratégiai fontossá-
gú gyártó- és fejlesztő bázisa, valamint a közép-kelet-európai 
értékesítés központja. Közel 900 főt foglalkoztat Kecskeméten 
és a budapesti Kutatás-Fejlesztési Központjában. A két telep-
helyen működő magyarországi fejlesztőközpont meghatározó 
szerepet tölt be a Knorr-Bremse Haszonjármű üzletágának fej-
lesztési tevékenységében.

Mik a súlypontjai az Ön K+F tevékenységének?

Az intézetben elektropneumatikus fékrendszerek (EBS – 
Electropenumatic Brake System), járművezető-asszisztens 
rendszerek (DAS – Driver Assistance Systems), szintszabály-

zó rendszerek, hajtáslánc-komponensek, valamint légellátó 
rendszerek fejlesztése folyik. A magyarországi kutatás-fejlesz-
tési központban működik a vállalatcsoport jövőbeli, innova-
tív termékeinek fejlesztésével foglalkozó előfejlesztési osztálya 
(Advance Engineering). A cégcsoport a kutatás-fejlesztési tevé-
kenységét több mint 20 éve kezdte Magyarországon. Ma már 
nem csak haszonjármű fékrendszereket fejleszt itt, hanem a 
kormányzással és például ADAS rendszerekkel is foglalkoznak.

Kivel mûködnek együtt Magyarországon  
K+F területen?

A Knorr-Bremse többek között a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem három tanszékével működik együtt: 
a Gépjárművek és Járműgyártás Tanszékkel, az Automatizálá-
si és Alkalmazott Informatikai Tanszékkel, valamint a Műszaki 
Mechanikai Tanszékkel. Továbbá a kecskeméti Pallasz Athéné 
Egyetem Gépipari és Automatizálási Karával, Anyagtechnológia 
Tanszékével, valamint a Járműtechnológia Tanszékével.

www.knorr-bremse.hu
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A kutatás-fejlesztésnek számos formája 
létezik: az alap- és alkalmazott kutatást első-
sorban az egyetemi háttérrel működő tudo-
mányos szektor végzi, főképpen állami és uni-
ós finanszírozás felhasználásával; a gyakorlat-
orientált kísérleti fejlesztés terepe többnyi-
re a vállalati szféra, mivel számukra ez a ver-
senyképesség fenntartásának egyik fontos 
eszköze. Ugyanakkor a nagyvállalatoknál erre 
lényegesn több  forrás áll rendelkezésre, mint a 
kkv-knál. Így felmerül a kooperáció lehetősége.

Magyarországon ma a kutatás-fejlesztés és 
az innováció fellegvárai jellemzően az iparvál-
lalatok. A nagyvállalatok költik arányosan a leg-
többet kutatás-fejlesztésre; számos cég hazai 
menedzsmentjében ráadásul erős a törekvés, 
hogy az anyavállalattól Magyarországra hozza-
nak innovációs projekteket. Ezeknek a fejleszté-
seknek az értéke abban rejlik, hogy magas tudá-
sú kutatókat, fejlesztőket foglalkoztatnak, szá-
mos feladathoz vesznek igénybe hazai kkv-kat 
és felsőoktatási intézményeket, kutatóintézete-
ket, és egyre hangsúlyosabb szerepet töltenek 
be a hazai innovációs ökoszisztéma fejlődésé-
ben. Ebben élen járnak a német vállalatok, akik 

egyébként is komoly tradícióval rendelkeznek 
ezen a területen. A következőkben egy olyan 
projektet mutatunk be, amely jól példázza egy 
nemzetközi nagyvállalat és a magyar kkv-szek-
tor szereplőinek sikeres együttműködését.

Forradalmasítanák a repülôgépipart
Hosszú idő telt el az 1890-es években ala-
pított első magyarországi Siemens vállalat 
megjelenésétől napjainkig. Egy valami azon-
ban nem változott: az elmúlt 126 év során a 
Siemens sikereinek alapját mindig is az inno-
váció képezte. Újításai, szabadalmai napja-
inkban is meghatározó műszaki újdonságok.  
A folyamatos fejlődést jól jellemzi, hogy a 
2015-ös pénzügyi évben a vállalatcsoport 
mintegy 4,5 milliárd eurót költött kutatás-fej-
lesztésre, ez 500 millióval haladta meg az elő-
ző évi ráfordításokat. Világszerte több mint 
32.000 Siemens-munkatárs foglalkozik kuta-
tás-fejlesztéssel, a munkában a vállalat belső 
csapata sok vezető egyetemmel, kutatóinté-
zettel, vállalati partnerrel dolgozik együtt. 

Néhány éve a Siemens magyarországi 
leányvállalata is bekapcsolódott a nemzetkö-

zi kutatás-fejlesztési tevékenységbe. A csapat 
jelenleg teljesítményelektronikai szimuláci-
ós rendszerek kialakításával, valamint elektro-
mos hajtásrendszerek építésével, illetve ennek 
részeként akkumulátoros rendszerek fejleszté-
sével foglalkozik. Az első területen főleg elekt-
romos hajtású járművekhez nyújtanak külön-
böző szimulációs megoldásokat a Siemens 
nemzetközi kutatócsapatai számára. 

A másik terület érdekessége, hogy nem 
csupán akkumulátoros rendszereket alakítanak 
ki, hanem a teljes hajtásrendszert megépítik és 
integrálják különböző járművekbe. E munká-
nak már kézzelfogható eredménye is van. Az 
eFusion névre keresztelt, tisztán elektromos 
meghajtású, egymotoros, kétszemélyes kom-
pozit repülőgép 2016. április 11-én sikeres pró-
barepülést hajtott végre a Kecskemét melletti 
Matkópuszta repülőteréről. 

Száz százalékban Siemens
Ez az első olyan repülő, ahol a hajtásrendszer 
összes elemét valamelyik Siemens-egység 
kutatta, fejlesztette és tervezte, valamint világ-
viszonylatban is az első olyan elektromos meg-
hajtású repülőgép, ahol a géptest igazi könnyű 
műrepülő tulajdonsággal rendelkezik. Az akku-
mulátoros rendszer moduláris, néhány perc 
alatt cserélhető. 

A Siemens fejlesztéseivel oroszlánrészt 
kíván vállalni a légi közlekedés megreformá-
lásában. Célja, hogy néhány éven belül olyan 
elektromos és hibrid hajtásrendszerekkel áll-
jon elő, amelyek akár az utasszállító gépekbe 
is beépíthetőek. A hazai kutató-fejlesztő csa-
pat jövőbeli tevékenységében fontos kom-
petenciák a teljesítményelektronikai eszkö-
zök szimulációs rendszerei, az akkumulátoros 
technológiák, valamint a rendszerintegráció, 
azaz az elektromos motorok, konverterek és 
akkumulátorok integrációja, illetve beépítése 
a villamos hajtású közlekedési eszközökbe.   ❙

Siemens eFusion repülőgép: Az akkumulátoros 
rendszer moduláris, és jelenleg egyedülálló, 
hogy néhány perc alatt cserélhető

A kormány az országból nem keveseb-
bet, mint „az európai járműgyártás zászló-
hajóját” szeretne alkotni. Május 19-én Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter ezért egy 
szándéknyilatkozatot írt alá összesen tizen-
egy magyarországi autóipari cég képvise-
lőivel a tesztpálya létrehozásáról. Az aláírók 
közé tartoznak többek között a következő 
DUIHK tagvállalatok: Continental Automotive 
Hungary Kft., Robert Bosch Kft., thyssenkrupp 
Presta Hungary Kft., TÜV Rheinland Intercert 
Kft. és ZF Hungária Kft.

A tervek szerint egy 250 hektáros területen 
fog megvalósulni a pálya, a beruházási volume-

ne közel 40 milliárd forint, részben uniós támo-
gatásokat vonnának be. Varga szerint a projekt 
megerősítheti Magyarország hosszú távú ver-
senyképességét és regionális járműipari pozí-
cióját. A pálya a legkorszerűbb körülményeket 
fogja biztosítani, melyekkel az autóipar inno-
vációi kerülhetnek tesztelésre: autonóm jár-
művek, elektromobilitás, intelligens út-jármű-
rendszerek vagy aktív biztonsági rendszerek. 
Emellett persze „klasszikus” feladatokat, mint 
fogyasztás- és emisszió mérés is el lehet látni itt 
valós körülmények között.

Aki a tesztpályánál csak egy szimpla kör-
körös irányra gondol, meg fog lepődni a pro-

jekt terjedelmén: az több tesztpályát is magába 
foglal, az első hármat – amelyek közül az egyik 
önvezető járművek számára készül – infrastruk-
turális elemekkel együtt 2017-ig, egy másik, 
nagysebességű pályát pedig 2018 és 2020 
között fejeznének be. Közel száz magas szak-
tudást igénylő munkahely – kutatók, fejlesz-
tők, mérnökök – jönne létre a Balatonhoz közeli 
városban. A pálya felhasználói számára egy saját 
szállodát, továbbá természetesen benzinkuta-
kat és egyéb kiszolgáló létesítményeket hoz-
nak létre. A város reméli, hogy további beszállí-
tók is letelepednek a tesztpálya létesítése révén, 
és így további 350 munkahely jöhetne létre.  
A szakember-utánpótlás érdekében az ország-
ban elsőként tesztmérnökképzést is indít az 
ottani Pannon Egyetem.

A megbízók, tehát a tesztpálya felhasználói 
egyébként nem csak a magyarországi autóipa-
ri szektorban tevékenykedő vállalatok lenné-
nek. Az üzemeltetők bíznak külföldről beérke-
ző megbízásokban is, úgy hogy a beruházási 
költségek később meg is térülnek.   ❙

utazás a jöVÔBE
az Egyik lEgmodErnEBB tEsztpálya létEsül zalaEgErszEgEn

tekintettel az autóipar új trendjeire és kihívásaira az új 
jármûrendszerek tesztelése egyre fontosabb lesz. magyarországon  
már számos jármûipari gyártó- és beszállító cég tevékenykedik,  
közöttük különösen sok német. Ezért ajánlott a megfelelô tesztkapaci-
tás felépítése magyarországon. Egy fontos lépes ebbe az irányba  
a zalaegerszegi autóipari tesztpálya létrehozása.

az innoVáció FEllEgVárai
sikErEs EgyüttmÛködés nagyVállalatok és kkV-k között
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szemben, minimális hibázási lehetőség-
gel. Nekik éppen egy kicsi, mobil eszköz-
re van szükségük, ami könnyen beilleszthe-
tő a mindennapi kezelések menetébe – az 
OMNI pedig a legkisebb és legkönnyebb 
eszköz, ami jelenleg a piacon elérhető.

Hasonlóan a B. Braun világszerte üzemelő 
valamennyi dialízis gépéhez, az OMNI gépe-
ken futó szoftver is a világcég magyar fejlesz-
tő csapatának munkáját dicséri. A közel 100 
mérnök munkatársat foglalkoztató budapes-
ti fejlesztési osztály 2012-ben kezdte meg az 
innovatív termék fejlesztését, ami 2015 nyarán 
már helyszíni átvételi tesztre került egy sváj-
ci és két német kórházban, miután az Euró-
pai Gazdasági Térség CE-jelölését megkapta.

A gép tervezésekor a felhasználhatóságra, 
az egyszerű és egyértelmű kezelésre kiemelt 
hangsúlyt fektettek, figyelembe véve az inten-
zív osztályok ellátó személyzetének igénye-
it és követelményeit. Nem csoda, hogy az 
OMNI már a tesztek során nagy sikert ara-
tott a szakemberek körében, és a piac nagy 
érdeklődéssel fogadta a 2016 őszi indulása-
kor is. Az OMNI akut dialízis gép 2017-től lesz 
elérhető a hazai egészségügyi piacon.   ❙

Az akut vesebetegség miatt kórházi keze-
lésre szorulók száma világszerte növekszik. 
A veseelégtelenség e formájában szenve-
dők ráadásul gyakran más súlyos betegség-
gel is küzdenek, így a többszervi elégtelenség 
miatt átfogó és hatékony kezelésre van szük-
ségük.  Az utóbbi időben az ilyen betegek szá-
ma több mint tíz százalékkal nőtt, és ez külö-
nösen jellemző a 60 év feletti korosztályra.

A B. Braun erre a problémára az OMNI-
val nyújt megoldást: a 2016-ban piacra 
került gép az akut veseelégtelenség mel-
lett a vele együtt előforduló súlyos beteg-
ségekre is kezelésmódot kínál. Így a sziszté-
más gyulladásos válasz szindróma (SIRS), a 
kongesztív szívelégtelenség (CHF), szepszis 
és akut légúti distressz szindróma (ARDS) 
is kezelhetők, miközben akut vesepótlás-
ra is sor kerül. A gép sokoldalú támogatást 
nyújt az egy időben több szervet is érintő 
kórállapotok esetén. Ezzel a kezelés köny-
nyebb lesz, a kezelési idő pedig lerövidül. 

A gyorsaság különösen fontos a kritikus 
állapotú betegeknél, főleg az intenzív osz-
tályon, ahol az orvosok és ápolók folyama-
tosan embert próbáló feladatokkal állnak 

www.bbraun.hu

a latin „omni-” elôtag jelentése teljes, minden egyes, összes –  
ami tökéletes leírása a B. Braun új dialízis gépének. a javarészt 
magyar fejlesztômérnökök által kidolgozott akut dialízis gép  
napjaink vértisztítási technológiájának  
egyik legkorszerûbb eszköze, amely  
megfelel az intenzív osztályok  
magas szintû elvárásainak.

omni 
 

Újítás az akut 
dialízisBEn 
B. Braun

Milyen jelentôsége van K+F-nek az Ön  
vállalata számára?

A hazai szellemi potenciál bekapcsolódhat a globális egészség-
ügyi eszköz- és alkalmazásfejlesztési folyamatokba, ami közvet-
len és közvetett haszonnal is jár az ország, a B. Braun magyaror-
szági vállalata és a résztvevő munkatársak számára is.

Milyen szerepet játszik Magyarország a cégcsoport 
K+F tevékenységében?

Magyarországon már az 1980-as évek elejétől zajlik K+F tevé-
kenység a B. Braunon és jogelőd vállalatain belül. A buda-
pesti fejlesztési divízió 1991-től működik a B. Braun égisze 
alatt, 2011-től szoftverfejlesztési kompetenciaközpontként. 
Magyarország a cégcsoport dialízis technológiát érintő K+F 
tevékenységében kiemelt szerepet játszik – Németországon 
kívül csak Budapesten zajlik dialízis szoftver- és hardverfej-
lesztés. A budapesti cégközpontban készült szoftver a világ 
85 országában több mint 85.000 dialízis gépen fut, több száz-
ezer vesebeteg kezelését biztosítva.

Magyarország tehát jelentős szerepet játszik a B. Braun Avitum 
AG tevékenységében, hiszen a cég összes készülékének a 
szoftvere a magyarországi fejlesztési központban készül. 
Továbbá az akut/aferézis terület főmérnöki pozícióját és rend-
szertervezési feladatait is a magyarországi fejlesztés tölti be.

Mik a súlypontjai az Ön K+F tevékenységének?

A B. Braun magyarországi fejlesztési divízióján közel 100 mér-
nök munkatárs dolgozik dialízis készülékek, vértisztítási és 
plazmaferézis készülékek hardver- és szoftver-, valamint 2014 
második félévétől infúziós pumpák szoftverfejlesztésén.

Kivel mûködnek együtt Magyarországon  
K+F területen?

A divízió folyamatosan foglalkoztat egy egyetemistákból és PhD-
hallgatókból álló 20-25 fős gyakornoki csoportot. Az Óbudai 
Egyetemen és a Műszaki Egyetemen a B. Braun fejlesztési diví-
ziójának munkatársai oktatják az „Orvosi készülékek gyártmány-
fejlesztése” nevű tantárgyat. Emellett a B. Braun együttműködő 
partnere az Óbudai Egyetem Biomatika Intézetének. Az együtt-
működés célja a gyakorlatorientált oktatás erősítése, és olyan 
képzettségek megszerzésének támogatása az orvosi informatika 
terén, amelyekre az egyetemistáknak szüksége lesz az iparban.
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A 2007-2013-as uniós költségvetési cik-
lusban összesen 353 milliárd forintot használ-
hattak fel a pályázók K+F+I célra, az új, 2014-
2020-as fejlesztési ciklusban ennek több mint 
duplája jut innovációs célokra, a 2730 milli-
árd forint keretösszegű Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív Program (GINOP)-ban 
mintegy 750 milliárd forint. A Nemzeti Kuta-
tási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 
közreműködésével meghirdetett felhívások 
keretében 2020-ig közel 1.200 milliárd forint 
áll rendelkezésre kutatásfejlesztési és innová-
ciós célokra uniós és hazai forrásból. Budapest 
és Pest megye kivételével – az egész ország-
ból pályázhatnak a GINOP forrásaira a mik-
ro-, kis-, közép- és nagyvállalatok. A közép-
magyarországi régió számára a Versenyké-
pes Közép-Magyarország Operatív Program 
(VEKOP) keretében érhetők el a kutatásfejlesz-
tési és innovációra költhető célú források.

Ahhoz, hogy a negyedik ipari forradalomban 
a magyar ipar is versenyképes legyen, elsősor-
ban a hazai kis- és középvállalatokat kell meg-
győzni arról, hogy a digitalizáció elkerülhetet-
len. Noha már Magyarországon is elindult ez a 
folyamat, az ipar 4.0 térnyerése korántsem zök-
kenőmentes. A magyar gazdaság szereplőinek 
több mint 90 százaléka – a beszállítói iparon 
keresztül – ki van téve a globalizációnak. Ebből 
látszik, hogy csak nagyon kivételes esetben 
teheti meg egy vállalat, hogy kivonja magát a 
világban tapasztalható folyamatok alól.

Német mintára
Ezért a fejlődés felgyorsítása érdekében hazai 
kutatóintézetek, oktatási intézmények és 
magyarországi telephellyel rendelkező vál-
lalkozások részvételével 2016. május 6-án 
megalakult az Ipar 4.0 Nemzeti Technológi-
ai Platform. A német Plattform Industrie 4.0 

Az alkalmazott ipari kutatástól a pro-
totípus fejlesztésig 
A 2015. októberében meghirdetett, majd 
2016. januárban felfüggesztett GINOP-2.1.1-15 
azonosítószámú, Vállalatok K+F+I tevékenysé-
gének támogatása című felhívás forrásbőví-
téssel, kombinált támogatási formában ismét 
elérhetővé válik a kormány Éves Fejleszté-
si Kerete szerint még idén ősszel.  Ez azokat 
a vállalkozásokat ösztönzi, amelyek innovatív, 
jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalma-
zó, új és piacképes termékeket, szolgáltatáso-
kat fejlesztenek. Mikro-, kis- és középvállalko-
zások valamint nagyvállalatok igényelhetnek 
50-1.000 millió Ft közötti vissza nem téríten-
dő támogatást, önállóan vagy konzorciumi 
együttműködésben végzett kutatás-fejleszté-
si és innovációs tevékenységük finanszírozá-
sára (legalább a prototípus vagy a demonst-
rációs fázis eléréséig).

iparpolitikai koncepció mintájára létrehozott 
szervezet alapvető célja az ipar innovatív, a 
digitalizáción és az intelligens automatizáción 
alapuló fejlesztése. A ma már 40 tagot 
számláló Platform zömét érthető módon a 
Magyarországon működő német leányvállala-
tok adják, de egyre nagyobb az érdeklődés az 
egyetemi kutatóintézetek vagy éppen a szak-
mai érdekképviseleti szervezetek részéről is.

Cégek-egyetemek-állam
Monostori László, a Magyar Tudományos Aka-
démia Számítástechnikai és Automatizálási 
Kutató Intézet (MTA SZTAKI) igazgatója, egy-
ben a Platform vezetője hangsúlyozta, legfon-
tosabb feladatuk, hogy konkrét javaslatokkal 
támogassák a kormány ipar 4.0-ra vonatkozó 
elképzeléseit. Egyebek mellett kidolgoznak 
egy olyan rendszert is, amely az egyetemek 
és kutatóintézetek, az ipar és a kormányzat 

még négy év van hátra az Európai unió 2020-ig tartó költségvetési 
idôszakban megnyíló támogatási forrásainak elérésére, amelyekkel 
motiválni kívánják a magyarországi vállalkozások innovációs 
versenyképességét. az erre az idôszakra vonatkozó, a teljes költségkeret 
70 százalékát magában foglaló pályázati kiírások legkésôbb 2017 
közepéig megtörténnek. mindezek a források hozzájárulnak, hogy 
magyarországon a kutatás-fejlesztést és innovációt érintô ráfordítások 
gdp-arányos mértéke 1,8 százalékra emelkedjen 2020 végére.

K+F+I hitelprogram
Októberben, a GINOP-ban elindult, a Vállalatok 
K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprog-
ram társadalmi egyeztetése. A GINOP 8.1.1-16 
pályázat meghirdetése 2016. novemberében 
várható, a rendelkezésre álló keretösszeg 32 mil-
liárd forint, ügyletenként minimum 100 millió 
és maximum 3 milliárd forint lehet a támoga-
tott kölcsön mértéke, mely hiteltermék hosszú 
futamidő mellett 0 százalékos kamattal és admi-
nisztrációs költség nélkül vehető igénybe. Ezzel 
a támogatói termékkel azokat a kis-, közép- és 
nagyvállalkozásokat segítik, melyek gazdasági-
lag életképesek, viszont finanszírozási források-
hoz nem, vagy nem kellő mértékben jutnak. 
Támogathatók az ipari kutatás, kísérleti fejleszté-
sek és az innovációk, kutatás-fejlesztéshez kap-
csolódó eszközbeszerzések, valamint a termék 
piacra vitele, így a projekt végrehajtásához kap-
csolódó tevékenységek is.

Támogatások közvetlenül az EU-tól
Fontos megjegyezni, hogy a hazai operatív 
programon túl, közvetett források is rendelke-
zésére állnak a vállalkozások számára, várha-
tóan 2020 után főként ezekre támaszkodhat-
nak a vállalkozók. A kutatás-fejlesztési és inno-
vációs támogatások legfontosabb fundamen-
tuma a Horizont 2020 program, amelynek 
kiemelt célja, hogy a tudományos áttörések-
ből üzleti lehetőségeket biztosító innovatív 
termékek, szolgáltatások kerüljenek a piacra, 
ennek érdekében nyújt támogatást a kutatás-
tól a piacra lépésig. A program három pillére 
a Kiváló tudomány, Vezető ipari szerep és Tár-
sadalmi kihívások elnevezést kapta, ez utóbbi 
kettő költségvetésének 20%-át a kkv-k támo-
gatására fordítják, ez 9,4 milliárd eurót jelent. 
A pályázatok brüsszeli elbírálásánál döntő 
szempont a kiválóság, a magas szakmai szintű 
és jól menedzselt konzorcium, illetve az uniós 
szinten is mérhető pozitív hatás.   ❙

hármasát kívánja támogatni. A hét munka-
csoportba delegált szakemberek elsődleges 
feladata, hogy szakterületükről összegyűjt-
sék azokat az információkat, amelyek alapján 
elkészülhet Magyarország ipar 4.0 iparfejlesz-
tési stratégiája. 

Iskolák kkv-knak
A kormányzati munka támogatása mellett a 
Platform tervei között szerepel kutatási, fej-
lesztési és innovációs projektek kiírása és indí-
tása, beleértve a kis- és középvállalatok speciá-
lis igényeire szabott projekteket is. Kiemelt fon-
tosságú az oktatás és a továbbképzés fejleszté-
se, továbbá az érdeklődőket fogadó és segítő 
hazai ipar 4.0 mintagyárak létrehozása. Ennek 
érdekében a kormányzat jövőre hét mintapro-
jekt kialakítását tervezi, ahol a kis- és középvál-
lalatok megismerhetik a digitalizációhoz kap-
csolódó legújabb technológiákat.   ❙

töBB pénz a FEltalálóknak
támogatás uniós ForrásBól magyarországi 
kutatás-FEjlEsztésrE

mindEnki Egy irányBa hÚz
ipar 4.0 nEmzEti tEchnológiai platForm
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segítségével előre lehet jelezni a meghibáso-
dásokat és ennek megfelelően megtervezni 
a következő karbantartást, továbbá megren-
delni az alkatrészeket és a szerelőt. Ezzel mini-
malizálni lehet az állásidőt a gyártásban, ami 
jelentős többletet jelent az üzem számára.

Elônyös a szoros együttmûködés
Az SAP filozófiájához, hogy ilyen piaci igénye-
ket felismerjenek, Hilken szerint hozzátartozik, 
hogy szorosan együttműködjenek az ügyfe-
lekkel, bizonyos esetekben akár úgynevezett 
ko-innovációs projektekben is. Ilyen projek-
tek keretében az ügyfelek gyors visszajelzést 
adnak, milyen mértékben sikerült az elkép-
zeléseiket megvalósítani. Az SLH elvégzi a 
szükséges módosításokat, így az ügyfél akár 
már néhány órán belül láthatja az újabb ver-
ziót, amire ismét visszajelzést küldhet, és így 
tovább a projektzárásig.

Az SAP szorosan kötődik magyar partnerei-
hez. Így például több mint 10 magyar felsőok-
tatási intézménnyel, többek között az ország 
legnagyobb egyetemeivel folytat együttmű-
ködést. Az együttműködés a tananyagkészí-
téstől, az oktatás támogatásán át a hallgatók 
számára szervezett gyakorlati képzésekig, illet-
ve műhelyfoglalkozásokig terjed. A legtehet-
ségesebb hallgatók az SLH-ban gyarapíthatják 
tapasztalataikat, ennek alapján írják meg dip-
lomamunkájukat és később talán csatlakoznak 
az SAP fejlesztőcsapatához.   ❙

tudja megkerülni ezt az átalakulást, ha hosz-
szú távon talpon akar maradni a versenyben. 
Ez nem csupán technológiai kérdés. Teljesen 
új üzleti modellek is létrejöhetnek, melyekre 
ma még talán nem is gondolunk.” Egyes ipar-
ágakban például fontolgatják, hogy az extrá-
kat, amelyet ma külön meg kell vásárolni és 
örökre tulajdonosa az ember, igény szerint 
átmenetileg lehessen aktiváltatni. „Ha példá-
ul a német autópályán járok, és több lóerőre 
van szükségem, akkor a gyártó díj ellenében 
az adott napra 50 további lóerőt engedélyez 
az autómban”, magyarázza Hilken a modellt. 
Ezen kívül egy szép napon már otthon is 
lehet majd 3D nyomtatóval pótalkatrészeket 
nyomtatni ahelyett, hogy azokat meg kelljen 
rendelni és kivárni a gyártást, majd a kiszál-
lítást. Az SAP-nál például megelőző karban-
tartást biztosító megoldásokon is dolgoznak, 
amelyek révén megfelelő érzékelők és adatok 

tizenegy évvel ezelôtt nyitotta meg fejlesztôközpontját  
az sap Budapesten, az sap labs hungary-t (slh), amely egykor  
fôleg a logisztikai szektor számára fejlesztett megoldásokra 
összpontosított, de mára az sap globális hálózatának egyik  
kiemelt jelentôségû központja lett.
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is, a fő tevékenység szerves része a meglé-
vő termékek és megoldások továbbfejlesz-
tése, valamint a trendek megfigyelése, azok 
adaptálása, ill. saját trendek létrehozása”, fej-
tette ki Hilken a K+F jelentőségét az SAP szá-
mára. Ahhoz, hogy innovációs képességüket 
tudják fejleszteni, a lehető legjobb környeze-
tet igyekeznek megteremteni. Ilyen például 
a „Design Thinking” módszer, melynek során 
beleképzelik magukat a felhasználó szerepé-
be, és amihez a kreativitást fejlesztő mobil 
irodaberendezést egyaránt biztosítanak.

„A fejlesztés során több SAP Labbal műkö-
dünk együtt annak érdekében is, hogy az 
egyes szoftvercsomagok tökéletes integrá-
ciója biztosítva legyen”, magyarázza Hilken. 
Ennek a Lab-ek közti világszintű kooperáci-
ónak az az előnye, hogy egy projekten a nap 
24 órájában lehet dolgozni.

A fejlôdést közösen alakítani 
és terjeszteni
Hilken büszke arra a lendületes fejlődés-
re, amelyet a magyar központ az elmúlt 
három év során fel tudott mutatni, és aminek 
köszönhetően megbecsülése az SAP világhá-
lózaton belül is jelentősen megnövekedett. 
„A „kihelyezett műhelyből” „felelősségteljes 
Labbé” váltunk, ami bizonyítéka az itt dol-
gozók képességeinek”, fogalmaz. Mindenek-
előtt a felhő technológia témakörében volt az 
elmúlt két évben jelentős fejlődés.

További fontos témakörök a budapesti fej-
lesztőközpontban a dolgok internete és az 
Ipar 4.0. „Az SAP mindenütt, és így Magyaror-
szágon is részese ennek a fejlődésnek, annak 
érdekében, hogy alakítsuk a folyamatokat, és 
tudástranszfert biztosítsunk”, emeli ki az infor-
matikai szakember. „Egyetlen egy vállalat sem 

Az SLH fô feladatai közé tartozik az SAP 
meglévő és új termékeinek valamint termék-
funkcióinak fejlesztése, magyarázza annak 
igazgatója, Markus Hilken. A fő hangsúlyt 
egyrészről a beszállítói lánc menedzselésére 
(SCM), másrészről a mobil alkalmazások fej-
lesztésére fektetik. Az SCM esetében a feladat 
az, hogy a lehető legjobb technológiai támo-
gatást nyújtsák a felhasználónak a tervezési 
folyamat során, például a HANA platformmal, 
amely valós idejű információkat és elemzése-
ket szolgáltat a felhasználónak, hogy például 
a termelést is a megrendeléseknek megfele-
lően tudja tervezni.

„Az informatika rohamos fejlődésű világá-
ban a K+F messze a legfontosabb ténye-
ző a vállalatok életében. A startupok eseté-
ben ez a létezésük indokát jelenti, de még a 
nagyobb vállalatoknál, mint amilyen az SAP 

Markus Hilken, az SAP Labs 

Hungary igazgatója
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Kutatás-fejlesztés 
az ipari projeKteK 
megbízhatóságával 
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Dezember 1. 
Zárórendezvény
„Szervezetfejlesztés a Lufthansa Tech-
niknél - SixToONE, az európai karbant-
artó hálózat átszervezése“. A hat európai, 
egymástól független leányvállalatból 
egy nemzetközi, versenyképes szervezet 
létrehozása. Dietmar Fockeval, a Luft-
hansa Technik Budapest CEO-jával

 

Június 6.
„RWE Innovation Hub Lighthouse Urban 
Solutions“. Az RWE Urban Solutions 
Lighthouse Projektjéről és példás kezdemé-
nyezésekről. Dr. Marie-Theres Thiell-el, az 
ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport igazgatósá-
gának elnökével, az RWE Városi Megoldá-
sok Világítótorony projekt vezető szponzo-
rával, és Dr. Inken Braunschmidtal, az RWE 
AG innovációs vezérigazgató-helyettesével, 
az RWE Innovation Hub vezetőjével

 

Szeptember 7.
„Innovation and Cooperation“.  
A vállalatok innovációt előmozdító  
kapcsolatrendszereiről, nemzetközi  
és hazai módszereiről. Zeitler Balázzsal,  
a Siemens Zrt. kutatás-fejlesztési részle-
gének gazdasági vezetőjével

 

November 14.
„Connect. Create. Control. – Vállalatter-
vezés az ipar 4.0-gazdaságban. Az ipar 
4.0 gazdálkodástudományi és techni-
kai hatása“. Prof. Robert Obermaier-rel, 
Passau-i Egyetem, és Major Tamással, a 
TRUMPF Hungary Kft. ügyvezetőjével 

 

Április 18.
Nyitórendezvény
„Ipar 4.0“. Az ipari értékteremtő lán-
cok digitalizációjáról és integrációjá-
ról, az ügyfelek és beszállítók maga-
sabb szintű kapcsolatáról, valamint új 
üzleti modellekről. Heinrich Munz-zal, 
Lead Architect Industry 4.0, Strategic 
Technical Consultant, KUKA Roboter 
GmbH, Augsburg

Május 17.
„Digital is live“. Hogy a digitalizáció  
miért teszi szükségessé a már meglé-
vő üzleti folyamatok újragondolását, 
hogyan vezethet ez az üzleti modellek 
innovációjához. Svetlana Rieb-bel, az 
SAP SE üzletfejlesztési menedzserével

 

Szeptember 19.
„Ipar 4.0 – Az ipari forradalom következő 
fázisa. Kitekintés a jövőbe, ami már meg-
valósult, és ahogy a Siemens látja ezt a 
jövőt“. Leonhard Muigg-gal, Business
Development Digital Enterprise/Indus-
trie 4.0, Siemens AG Österreich

az „innováció“ volt a német-magyar ipari és kereskedelmi kamara kiemelt  
témája 2016-ban. Elôadások, céglátogatások, beszélgetések és más 
rendezvények keretében a tagvállalatok lehetôséget kaptak arra, hogy elsô kézbôl 
tájékozódjanak az innovációs folyamatok és azok irányításának legkülönbözôbb 
vetületeirôl, és egyben tapasztalatokat is cseréljenek egymással. 

„ ”innoVáció
2016 kiEmElt témája
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