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I. Projekt zárójelentés
A szöveges zárójelentés 15-20 oldalban adjon átfogó képet a projekt egészéről. A jelentésben térjen ki
az alábbiakra:

1. Az eredmények tudományos, műszaki tartalmának bemutatása
Milyen feladatokat végeztek el a projekt során?
Melyek a projekt lényeges új eredményei hazai és nemzetközi szinten?
Az eredmények mennyiben felelnek meg a szerződésben rögzített főbb célkitűzéseknek?
Voltak-e az eredeti szerződéshez képest jelentősebb szakmai változtatások?
Ha igen, sorolja fel, és adjon indoklást.

1.1.

Milyen feladatokat végeztek el a projekt során?
A projekt során a mukatervben felvállalt valamennyi feladatot teljesítettük:
⇒
Megszerveztük és megteremtettük a hazai Nemzeti Technológiai Platform működési kereteit és annak infrastruktúrális feltételeit;
⇒
Felmértük a platform működési területét és feladatait úgy hazai, mint nemzetközi vetületeiben;
⇒
Működtettük a platform internetes honlapját: www.gteportal.eu /MANUFUTURE
⇒
Megfogalmaztuk a platform „Jövőképét”, „Küldetési Nyilatkozatát”,
⇒
Kidolgoztuk, széleskörben megvitattuk és elfogadtattuk a kezdeményezéshez
szándéknyilatkozattal csatlakozott résztvevőkkel, közgyűlési fórumon, a platform ”Kutatás Fejlesztési Stratégiai Tervét”;
⇒
Felmérést végeztünk a magyar gépipar kutatás-fejlesztési igényeiről, annak
erőforrásszükségletéről, a technológiai térképezés során megismertük a gépipari kis-, közép és multinacionális vállalatok „technológiai portfólióját”;
⇒
Kidolgoztuk és széles körben megvitattuk, közgyűlésen elfogadtattuk a platform
Stratégiai kutatás-fejlesztési tervének „Megvalósítási Tervét”, a „road-map”-ot;
⇒
A szakpolitikusok számára megfogalmaztuk a „kitörési pontokat” a gépipar termékszerkezetét és technológiai képességeit illetően egyaránt;
⇒
Valamennyi elérhető szakmai rendezvényen számot adtunk a munkánkról, valamint a TP nemzetközi sikerességéről, fontosságáról.

1.2.

Melyek a projekt lényeges új eredményei hazai és nemzetközi szinten?
Az Európai Uniós MANUFUTURE-EU Európai Technológiai Platformmal együttműködve, az ott kidolgozott direktívák és ajánlások beépítésével dolgoztuk ki saját
„viziónkat” saját „stratégiai tervünket” és annak „implementációs tervét”.
⇒
A platform jövőképe harmonizál az ASME Global-Csúcs 2028-ig terjedő mérnökképzési jövőképével, és a MANUFUTURE-ETP Europe 2020 víziójával
⇒
A platform ”Kutatás Fejlesztési Stratégiai Terve” több egymást kiegészítő változata az Európai Uniós gépipari „agenda” (SRA) téziseire épülő, a kezdeményezéshez szándéknyilatkozattal csatlakozott mikro-, kis-, közép- és multinacionális- vállalatok, kutató intézetek, egyetemi tanszékek, intézmények, befektetési
és biztosítási cégek, a gépgyártástechnológiai eszközrendszer vezető forgalmazói, és a termékvásárokat szervező kiállítás szervező marketing cégek véleményeivel megegyező tartalmú;
⇒
A „technológiai térképezés” során vizsgálati eredményként felvetettük, hogy az
érintett cégek kutatás-fejlesztési céljainak elérését segítő pályázatok során
ugyanolyan súllyal kell értékelni a vállalati „technológiai portfólió” ismeretének
alaposságát, mint a „termék portfólió” innovatív értékeit;
⇒
A „road-map” kialakítása során 7 éves közelítésben ütemeztük a kutatásfejlesztési feladatok egymásra épülésének menetrendjét, és megadtuk a „Jövő
Gyára” koncepcióval jellemezhető prioritásokat;
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⇒

1.3.

Az általunk preferált prioritások:
o a versenyképes, fenntartható gyártás (CSM);
o az ICT elemekkel támogatott (adaptív, digitális, hálózati, és növelt hozzáadott értékű) intelligens gyártás;
o a nagyteljesítményű gyártás; és
o az új anyagok fejlesztése a gyártás számára;

Az eredmények mennyiben felelnek meg a szerződésben rögzített főbb célkitűzéseknek?
A szerződésben rögzített célkitűzések maradéktalanul megvalósultak. A létrejött
Nemzeti Technológiai Platform beépült a szakmai tudásközösség közéletébe. Workshopokon, hazai és nemzetközi részvételű konferenciákon, a Hungexpo által szervezett évenkénti nemzetközi szakmai vásárokon (MACH-TECH; INDUSTRIA) a
MANUFUTURE-HU jelenlévő tényező és ez visszatükröződik szaklapok (Gép,
GépGyártás, Hegesztéstechnika, Gépipar, stb.) cikkeiben, gazdasági magazinok
(Gazdasági Tükör, Metal Forum, Innotéka, stb. ) közleményeiben.
A Nemzeti Technológiai Platform felvette a formai és személyes kapcsolatot az európai MANUFUTURE – ETP-vel, rendszeresen képviseltette magát annak évenkénti
rendezvényein ( St. Étienne-2008; Brusseles-2009; Goeteborg-2010.; stb.) és az
NRTP-ék megtartott tanácskozásain, kétirányú információs kapcsolatot kiépítve az
európai és a hazai ipari együttműködők között.
Jó együttműködés és kapcsolat alakult ki a hazai társ NTP-ékkel. A Nemzeti Technológiai Platformok egymást támogató, szinergikus együttműködést folytattak. A
„MANUFUTURE-HU NTP” átfogó gyártástechnológiai, módszertani diszciplináira tekintettel, szorosan együttműködött a „Food for Life” Élelmiszer Technológiai Platformmal, a „TEXTIL” Platformmal, az „IMNT” Integrált Micro-Nano Technológiai Platformmal, az „ERTRACK” Közlekedés Technológiai Platformmal, az Építés Technológiai Platformmal, a Batch Beágyazott Technológiák Platformmal, a Beszédhang Automatizálási Platformmal, „IKT” Információ és Kommunikáció Technológiai Platformmal, a „MOBILITAS” Elektrotechnikai Platformmal stb. Az utóbbi időkben a Nemzeti
Technológiai Platformok tevékenységi, érdeklődési körük alapján un. platform csoportokba rendeződtek:
⇒ INFRASTRUKTÚRA (Építésügy, Közút, Vízügy);
⇒ ÉLELMISZER (Élelmiszertechnológia, Zöldség, Juh, Hal);
⇒ MANUFUTURE (Manufuture, IKT Platformok, IMN, Textil, Hidrogén)
⇒ INNOVATÍV (Innovatív Gyógyszer, Biotech, Genomika, IMN);
⇒ KREATÍV (KREATÍV, Nyelv, Építésügy, Textil);
⇒ NESSI (NESSI, ARTEMIS, MMM, eVITA, Nyelv);
Ez az együttműködés úgy tűnik alapját fogja képezni a támogatási időszak megszűnését követő „platform-szövetségeknek”.
A MANUFUTURE-HU Nemzeti Technológiai Platform, miután megkérdezte a kezdeményezéshez szándéknyilatkozattal csatlakozott vállalatok véleményét, és megállapította, hogy az állam részéről pályázati támogatás a közeljövőben nem várható, a GTE
Jogi Tagvállalati formában szervezte meg a kezdeményezés továbbélését.
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1.4.

Voltak-e az eredeti szerződéshez képest jelentősebb szakmai változtatások?
Már az első munkaszakasz elszámolásakor munkaszakaszok közötti feladat- és
költség- átcsoportosítás engedélyezését kértünk. A szerződés 2. sz. mellékletében rögzített I. számú feladat teljesítésének ráfordításai forrásonként és jogcímenként a szerződéstől eltérően alakultak, ezért az I. munkaszakaszra a korábban folyósított, de felhasználásra nem került előleget a következő munkaszakasz megvalósításakor, a továbbiakban is igénybe kívántuk venni.
Az I. munkaszakasz több részfeladata 2009 június 30.-án, csak részben elkészült
státuszú volt, ezért ezekre határidő módosítást kértünk az I.munkaszakaszról készített beszámolóban. Ugyanis a pályázat beadásakor és a szerződés előkészítésekor
(2008. év nyara) még szó sem volt „globális gazdasági válságról”. A terveket konszolidált gazdasági környezetre ütemeztük. De a hazai cégek, a begyűrűződő gazdasági
válság hatására, annak kivédésével és nem a kutatás-fejlesztés rövid-, közép-, vagy
hosszútávú elképzeléseivel voltak elfoglalva. Rosszul mértük fel a magyar iparvállalatok érdekeltségét, érintettségét. Ezt „vis-maior” esetnek tekinthetjük! A projekt II.
szakaszában, folytatva az első munkaszakaszban szerződéssel már lekötött, de későbbre halasztott feladatokat, a határidő módosítást követően, maradéktalanul teljesítettük.
A tervezett munkát azonban a munkatervi pontoknak teljesen megfelelve elvégeztük.
Minden, a szerződésben rögzített célkitűzés és feladat maradéktalanul teljesült. Két
momentum azonban megzavarta a Platform célszerinti tevékenységét:
o az egyik, hogy a „GépGyártás” c. folyóirat nem volt képes a szaklapok versenyében állni a gazdasági kihívásokból eredő terheket, és hirdetés megrendelésekből illetve szponzori támogatásokból nem tudta fenntartani magát, kiadását a
GTE 2010-ben kényszerűen felfüggesztette;
o a másik, hogy a 2010. nyarán bejelentett Kutatás-Technológiai Innovációs
Alap zárolásával, meghiusult az az elképzelésünk, hogy az elvégzett munkáról az ország ipari-, tudományos-, gazdasági- és szakpolitikai- közvéleménye
számára könyv alakban „A jövő gyára” kiadványban számoljunk be;
Ezek a szakmai változtatások az elvégzett munka lényegét nem érintették, de a PR
tevékenység színvonalát és a monitoring mutatókat befolyásolták.

1.5.

Ha igen, sorolja fel, és adjon indoklást.
Szakmai változásnak is tekinthetjük azt, amit az EU szakmai közössége is megtett: a
korrektül, alapossággal elkészített SRA - „stratégiai kutatási terv”-gyűjteményt a válság bekövetkezésének felismerésével leszűkítette a legsürgősebb, u.n. kilábalási
stratégiáira, amely azonban a korábbi SRA-nak egy időoptimalizált rész-halmazára
épült.
Azzal érvelt az Európai Bizottság, hogy pontosan a gyorsabb kilábalás esélyének
előmozdítására nagyobb és azonnali pénzforrásokat kell az adott kutatások témáira fordítania a Közösségnek, és emiatt előnybe pozícionálta a PPP konstrukciókban
tervezett „Road-Map” szcenáriókat. Ennek eredménye lett a „Factory-of the
Future”, a „Green-Car”, valamint az „Energy-efficient-buildings” témakörökben
megfogalmazott „road-map”-ek, valamint azokból merített „Munkaprogramok” és „Pályázati felhívások”.
Ezen folyamatokban a MANUFUTURE-EU megerősödött, mert szinte egyedüli partnerként tárgyalt vele a Bizottság, (lásd: Joint Technológy Iniciative).
Idehaza pedig a MANUFUTURE-HU eredményeire kevesebb figyelmet és törődést
fordított a magyar kormányzati szakpolitika.
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2.

Projekt tervezett és tényleges időtartama
Magyarázza az esetleges eltéréseket.

A „MANUFUTURE-HU Nemzeti Technológiai Platform MŰKÖDTETÉSE, MEGERŐSÍTÉSE” című, „GTENTP08” azonosítóval rendelkező, 2008. július 21-én benyújtott és
2008. november 10-én elfogadott projekthez a „szerződésben” foglalt feltételek szerint a
Támogató vissza nem térítendő támogatást ígért nyújtani, összesen 36.000.000 Ft (azaz
harminchat millió forint) összegben..
A szerződés 2.3. pontja szerint, a pályázatban szereplő indokok alapján a Kedvezményezett jogosult volt előleg igénybevételére a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 18. § (3)-(4) bekezdése alapján. A jóváhagyott első előleg összege 18.000.000 Ft (azaz tizennyolcmillió forint), melyet 2008.12. 29.-én Technológiai Innovációs Alap hivatkozással, OMFB0123/2008-6226 közleménnyel utalt át a Támogató a GTE számlájára
Mivel a szerződésben a 2.4. pontban a Kedvezményezett vállalta, hogy a projekt
36.000.000 Ft (azaz harminchat millió forint) mértékű összköltségének a 2.2. pontban
meghatározott össztámogatást meghaladó részét saját forrásból biztosítja (a 2. számú mellékletben rögzítettek szerint), így a 2008. szeptember 1.-i projektindítástól az első elszámolásig felmerült költségeket, a könyvelési tabló nyilvántartása szerint: 2.326.900,-Ft-ot a nonprofit Gépipari Tudományos Egyesületnek meg kellett előlegeznie. A szerződés 2.6.
pontjában a szerződő felek rögzítették, hogy a projekt megvalósítása 2008. év szeptember
hónap 1. napjától 2010. év június hónap 30. napjáig tart.
Az első munkaszakasz teljesítéséről szóló elszámolást követően, az el nem költött
előleget is beszámítva, a második részelőleget, 2010.01.15.-én 4.478.553,-Ft (azaz Négymillió négyszázhetvennyolcezer ötszázötvenhárom forint) összegben utalták át a GTEnek.
2010. december hó 07.-én a Kedvezményezett (GTE) kérésére, a Támogató (NKTH)
és a Közreműködő (MAG) egyetértésével a felek, (K-NTP-08-1-2010-0053586 iktatószámon)
-közös megegyezéssel- a szerződést módosították: a projekt teljesítésének végső határideje 2010. június 30. napjáról, 2011. március 31. napja lett és a szerződés 2.számú melléklete hatályát veszítette, helyébe a 2. /A számú szakmai és pénzügyi mellékletek léptek.
A projekt szakmai beszámolója és monitoringja szempontjából a munkaterv I. munkaszakaszának időtartománya, a beszámolási időszak tényleges kezdési időpontját: 2008.
szeptember 1. és befejezési időpontját tekintve: 2009. június 30.; a munkaterv II. szakasza: 2009. július 01–től, a projekt befejezési időpontjáig (2009. június 30. helyett) 2011.
március 31-ig tartott.
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3.

A projekt résztvevői
Adjon összefoglalót a projekt teljes futamideje alatt a projektben résztvevőkről kategóriánként (MTA doktora, PhD fokozatú kutató, PhD fokozat nélküli kutató, posztdoktor, PhD fokozatú fiatal kutató, PhD fokozat nélküli fiatal kutató, PhD hallgató, egyetemi hallgató, technikus/asszisztens, projekt menedzsment)
és munkaráfordításukról (FTE).

A kutatás-fejlesztésben részt vevő személyek megnevezése és a munkaszakasz teljesítésével eltöltött tényleges munkaideje (az alábbi tábla szerint)

Szakértő neve

Szakértő
azonosítója

Közreműködő
státusza*

Dr. Borbás Lajos
Dr. Haidegger Géza

PhD
PhD; pr. men.

Dr. Takács János

PhD; pr. men.

Dr. Monostori László

MTA doktora

Dr. Váncza József
Dr. Mezgár István
Dr. Kovács György

PhD
PhD
PhD

Dr. Nacsa János
Paniti Imre
Dr. Erdélyi Ferenc
Dr. Hajnal Zoltán
Dr. Gáti József
Harasztosi Zsolt
Huss Dániel

PhD
PhD hallgató
PhD
PhD
PhD
Fokozat nélküli
Egyetemi hallg.

Litauszky Katalin
Mátrai Róbert
Luteránus Éva
Gyurika István
Vass Attila
Bárdos Dóra
Odor István
Dr. Igaz Jenő

Egyetemi hallg
Egyetemi hallg
Egyetemi hallg
Fokozat nélküli
Projekt men.
Fokozat nélküli
Fokozat nélküli
Projekt men.

Mühl Márta
Funk Orsolya
Szabó Magdolna
Baracska László

asszisztens
asszisztens
asszisztens
Könyvvizsgáló

Konzorciumi tag
sorszáma

Feladatok sorszáma

Munkaidő
ráfordítás
(FTE)

I./6. (6.6); II./1.(1.5.)
I./6.(6.2); II./1.(1.3);
I./6.(6.6); II./1.(1.5.)
I./7.(7.2); II./2.(2.7);
I./5.(5.1); I./6.(6.6);
I./6.(6.1); II./2.(2.1);
I./6.(6.2); II./2.(2.7);
I./4.(4.1); I./6.(6.6);
I./4.(4.2); I./4.(4.3);
I./4.(4.1); I./6.(6.6);
I./6.(6.6);
I./5.(5.2); I./6.(6.6);
II./1.(1.2); II./2.(2.5);
I./6.(6.6); II./2.(2.5);
I./6.(6.6); II./2.(2.5);
I./1.(1.4);
I./7(7.2); II./1.(1.4)
I./6. (6.5); (6.7)
II./1.(1.3); II./2.(2.3)
I./3.(3.2); I./5.(5.1);
II./1.(1.3);
II./1.(1.3);
II./1.(1.3);
II./1.(1.3);
II./1.(1.3); II./1.(1.5)
II./1.(1.5); II./3.(3.1.)
II./1. (1.5.)
II./1. (1.4.)
I./1.(1.2); I./5.(5.1);
I./2.(2.3); I./5. (5.2)
I./3.(3.1); I./6.(6.6);
I./4.(4.1); II./1.(1.3);
II./4.(4.1);
II./4.(4.1);
II./4.(4.1);
II./4.(4.2);
II./4.(4.2);
II./5. (5.1)

0,05
0,10

Összesen (FTE)
Teljes munkaidőre átszámított létszám (fő)
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0,05

0,05
0,01
0,01
0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,05
0,01
0,01
0,20

0,10
0,10
0,10
0,05

1,15
1,15

* A közreműködő státuszához kérjük, hogy az alábbi kategóriák szerint adja meg az adatokat:
MTA doktora, PhD fokozatú kutató, PhD fokozat nélküli kutató, posztdoktor (PhD fokozatú
fiatal kutató), PhD fokozat nélküli fiatal kutató, PhD hallgató, egyetemi hallgató, technikus/asszisztens, projekt menedzsment
A projektben aktívan közreműködő 26 fő résztvevő átlag munkaidő egyenlege: 0,0442 (FTE)
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4.

A projekt monitoring mutatói

9. sz. melléklet

Adja meg a projekt során teljesített indikátorokat, illetve a pályázatban vállalt célértékekhez képest történő eltérések magyarázatát (mellékletként csatolja a benyújtott/elfogadott szabadalmak, publikációk, a
demonstrációk, stb. listáját).

Indikátor és monitoring táblázat
Nemzeti Technológiai Platformok támogatása pályázat 2.- 2008
Indikátorok
Célérték Tény 2009 Tény 2010
(1. év)
(2. év)
1. Projekt eredményei:
Szervezett akciók: (db/résztvevő)
konferenciák
workshopok
egyéb rendezvények
A szervezett akciók költségei (ezer Ft)
Megjelent kiadványok (db)

2/100
5/ 250
1/50

1/82
3/60
1/50

9

2/45
3/60

9

2. Forrásfelhasználás
Az NTP szervezésébe/működtetésébe bevont források összege (saját erőből/támogatásból):
humán erőforrás (fő+ összeg)
3/1.500eFt
technikai eszközök
700 eFt
infrastruktúra használat
0
egyéb
0

3. A Platform hazai és nemzetközi kapcsolatrendsze
re
A Platform munkájában aktívan résztvevő szervezetek:
száma (db)/ aránya (%)
KKV-k
nagyvállalatok
akadémiai kutatóhelyek
egyetemek
szövetségek
fogyasztói/felhasználói szervezetek
szakpolitikák képviselői
pénz- és hitelintézmények
egyéb
A Platformhoz az elszámolás évében csatlakozott új tagok
(db)
KKV-k
nagyvállalatok
akadémiai kutatóhelyek
egyetemek
szövetségek
fogyasztói/felhasználói szervezetek
szakpolitikák képviselői
pénz- és hitelintézmények
egyéb
A Platform kapcsolatai más szervezetekkel (Technológiai
Platformok, nem tag szervezetek, szövetségek)
szervezetek száma (hazai/nemzetközi, db)
közös rendezvények (hazai/nemzetközi, db)
kiadványok (hazai/nemzetközi, db)

60
20/30%
4/ 8%
4/ 8%
10/ 15%
4/ 8%
2/ 4%
1
2/4%
0

64
28
6
4
8
8
2
4
2
2

10
2
2
2
2
2
1
2
0

8
2
1
2
2
1
6
2
2

2/2
2/0
1/0

6
2
1/0

1/1
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5.

A projekt tervezett és tényleges költségei költségnemenként
Mutassa be a legfontosabb kiadásokat és magyarázza a tervezettől történő eltéréseket.

Költségtípusok
Működési költségek
(1+2+3+4)

Tervezett (Ft)

Tényleges (Ft)

Eltérés (Ft)

35 299 000

25 611 187

9 687 813

3 251 000

2 879 012

371 988

885 000

717 163

167 837

Dologi költségek (3+4)

31 163 000

22 015 012

9 147 988

Külső megbízás (3)

14 499 000

8 820 900

5 678 100

Egyéb dologi kiadás (4)

16 664 000

13 194 112

3 469 888

Működési költségekből
rezsiköltség és koordináció[I]

1 700 000

1 700 000

0

701 000

256 220

444 780

301 000

16 250

284 750

400 000

239 970

160 030

36 000 000

25 867 407

10 132 593

Személyi juttatások (1)
Munkaadókat terhelő járulékok (2)

Felhalmozási költségek
(5+6)
Immateriális javak beszerzése (5):
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése (6)
Költségek összesen:(1+2+3+4+5+6)

A Közreműködő a projekt eddigi szakaszaiban összesen 22.478.553,-Ft (azaz Huszonkettőmillió négyszázhetvennyolcezer ötszázötvenhárom forint) előleget fizetett ki.
Ebből az első előleget: 18.000.000 Ft (azaz Tizennyolcmillió forint), 2008.12. 29.-én Technológiai Innovációs Alap hivatkozással, OMFB-0123/2008-6226 közleménnyel utalta át a
Támogató a GTE számlájára. A második részelőleget, az első elszámolást követően,
2010.01.15.-én 4.478.553,-Ft (azaz Négymillió négyszázhetvennyolcezer ötszázötvenhárom forint) összegben kapta meg a Kedvezményezett.
A projekt első szakaszában 8.078.553,-Ft-ot (azaz Nyolcmillió hetvennyolcezer ötszázötven három forintot) költöttünk el, a második szakaszban 17.788.854,-Ft (azaz Tizenhétmillió hétszáznyolcvannyolcezer nyolcszázötvennégy forint) költséget számoltunk el, így a különbözetet visszaigényeljük.
A GTE, mint Kedvezményezett a pénzügyi jelentéshez csatolt 5.számú mellékletben
megigényelt támogatást, 3.388.854,-Ft (azaz Hárommilliónyolcvannyolcezer nyolcszázötvennégy forint) összeget, mint a projektben megelőlegezett forrást visszaigényelte a Támogatótól. Ez az összeg nagyságrendben megegyezik azzal a 10%-al, amit a Kedvezményezettnek a teljes támogatás kifizetésekor, a végelszámolásig visszatartott „saját hozzájárulással” meg kellett volna előlegeznie.
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6.

Az eredmények gazdasági és társadalmi hasznosíthatóságának bemutatása
Térjen ki a hazai és/vagy külföldi hasznosításra.

Az Európai Unió keretén belül megalakult technológiai platformok fő küldetése, hogy civil
kezdeményezésként hatékony keretet biztosítson az érdekeltek széles körének együttműködésére a kutatás és innováció továbbfejlesztéséhez. Ezen belül a létrejött nemzeti platformok célja, rendeltetése:
• a tudomány és az ipar közötti híd építése a nagy-, közép- és kisvállalkozások, az
egyetemek, kutatóintézetek és a szakmai szövetségek bevonásával;
• a kis- és középvállalkozások bevonása és szervezése az innovatív programokba és
K+F tevékenységekbe;
• a tudás és technológia átadása a nemzetek közötti, kiemelten az európai kutatási
programokban való részvétel útján;
• aktív részvétel a törvények és rendeletek előkészítésében, a nemzeti gazdaságfejlesztési, illetve K+F programokban;
• az európai és a nemzeti szint közötti kohézió erősítése a stratégiák, programok és
támogatások területén, figyelembe véve a regionális kapcsolatrendszer lehetőségeit;
• részvétel az Európai Uniós szakplatform tevékenységében.
A 2006-2008 között megalakult (és az NKTH támogatását elnyerő) technológiai platformok
kidolgozták a tevékenységi körüket illető „Jövőkép” szcenárióját, a rövid- közép- és hosszútávú elképzeléseket magába foglaló „Stratégiai Kutatási Tervüket”, amely elfogadását
követően meghatározták a kutatási tervben rögzített feladatokra, azok megvalósítását (megalapozó) szolgáló „Megvalósítási tervet”, a technológiai road-map-ot is.
A GTE és az általa irányított MANUFUTURE-HU Nemzeti Technológiai Platform kezdeményezés a „Jövő Gyára” (Factories of the Future) koncepcióját kifejtve képzeli el az Európai Unió kutatás-fejlesztési céljaihoz is jól illeszkedő stratégia megvalósítását „A jövő gyárai”
MANUFUTURE kezdeményezést azért indították el, hogy közvetlen gazdasági hatása legyen a gyártási innovációra és kutatásra. Ez a közszféra és magánszféra együttműködésére
alapozott kezdeményezés támogatni fogja az európai gyártó vállalatok, különösen a KKV-k
szükségletein alapuló kutatásokat. A fő cél az, hogy a versenyképes piaci pozíción és az
értékhozzáadáson keresztül jólétet teremtsenek meg. A kutatási és fejlesztési eredmények
sok ipari szektorban alkalmazhatóak lesznek, és azt várjuk, hogy az új termelési módok, folyamatok és technológiák hazánkban és Európában, mindenhová eljussanak.
A jövő gyárainak célkitűzéseivel párhuzamosan egy további, várt előny az akadémiai/kutató
intézetek és az európai ipar közötti együttműködéshez kapcsolódik. Mindez regionális szinten is előnyt fog jelenteni, hiszen az európai gyártási ipar, amiben a KKV-k domináns szerepet játszanak, az egymással kapcsolatban álló vállalatok regionális klasztereivel jellemezhető, amelyek saját régiójuk számára rendkívül fontos munkahelyeket és jólétet biztosítanak.
Úgy gondoljuk, hogy a kutatás-fejlesztés projektjeinek állami támogatásához, az általunk
átlátható szakterületen, egy elnyújtott, négy éves kutatás-fejlesztési-innovációs projekttel
fejezhető ki az „Új Széchenyi Terv”-hez illeszkedő pályázati csatlakozás.
Mivel az éves hazai össztermék a gépipari szektorban 11.736,- milliárd Forint.
Ha kutatás-fejlesztésre évente ennek 2%-a fordítódna új termék és technológia innovációra, ez 235 milliárd Forint/év keretet jelenthetne:
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Stratégiai al-tématerületek közötti felosztás:

[%]

Fenntartható gyártás
IKT-alapú intelligens gyártás
Nagy teljesítményű gyártás
Új anyagok hasznosítása a gyártáson keresztül
ÖSSZESEN

30
30
25
15
100

[Milliárd
Forint]
70,5
70,5
58,75
35,25
235,-

Évenként tervezendő kutatás –fejlesztési-innovációs ráfordítások [Milliárd Forintban]
2011
2012
2013
2014
ÖSSZESEN
125
225
275
315
940
A globalizált gazdaság nemzetközi vonatkozásait tekintve, két jelentős pozitív hatás várható.
A jövő új típusú gyárai célkitűzéseinek elérésével az európai gyártóiparának- és folyamat
berendezések iparának export részesedése meg fog erősödni, mivel a technológiai tökéletesedés jobb környezeti teljesítménnyel fog párosulni, és ez versenyelőnyt fog eredményezni.
A MANUFUTURE-HU Nemzeti Technológiai Platform továbbműködését ezen projektek
szervezésének keretében képzeli el az elkövetkezendő időszakban a kezdeményezéshez csatklakozott hazai multinacionális nagy vállalatok és a beszállítói körük által meghatározott mikro-, kis- és közép- vállalatok, az akadémia- és alapítványi kutatóintézetek, egyetemi-, főiskolai- tanszékek, a gyártási rendszerek teljes eszközrendszerét forgalmazó cégek,
ezek hazai és nemzetközi megjelenését biztosító kiállítók, az innovációs folyamatban részt
vállaló pénzügyi befektetők és biztosítók lobby érdekeinek megfelelően.
A platformokkal szemben - mint laza civil szerveződés – nem állították követelménynek,
hogy azok egyben bejegyzett civil szervezetként működjenek, a megalakuláshoz, kezdeti
működésükhöz, az „SKT”-k és „megvalósítási tervük” kidolgozásához a támogatást valamely
„gesztor” szervezeten keresztül juttatták. 2010 év folyamán a platformok elvégezték a támogatási szerződésben fogalt feladataikat, és döntően megtörtént az elszámolás is – a támogató szervezet felé - a szerződésben meghatározott elszámolható költségekkel.
A platformok nagy részében megtörtént az a felismerés, hogy az elmúlt évek munkáját feladni, a sokszor szívós munkával összehozott csapatokat szélnek ereszteni nem lenne célszerű. Több platform is a munkájuk folytatása mellett döntött, attól függetlenül, hogy várhatóe a közeljövőben bármely EU-s illetve állami támogatás a működésükhöz. Mivel:
• a közeljövőben nem lehet számítani a tevékenység állami támogatására,
• a csak „társadalmi munkában” végzett tevékenységgel a platformokban meghatározott célok, értékek nem érhetőek el,
keresni kell azt a szervezeti lehetőséget, amely lehetőséget adna a tovább működő platformok számára a céljaik eléréséhez.
Ennek egyik lehetősége a platformok bejegyzett civil szervezetté történő átalakulása (megalakulása). Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései szerint megfelelő
taglétszámmal létrehozható civil szervezett, valamint ez a szervezet a 1997. évi CLVI. törvény, valamint az ezt kiegészítő kapcsolódó jogszabályok előírásai szerinti feltételek teljesítésével közhasznúvá is alakulhat. Ez a szervezet lehet egy szövetség, amely magában tömörítené azokat a szervezeteket, vagy egyéneket, akik továbbra is kivennék a részüket a
platformok által meghatározott kutatás-fejlesztési projektek megvalósításában.
A Szövetség olyan nyílt szakmai szervezet lenne, amelynek tagja (szervezeti vagy egyéni)
lehet az a belföldi vagy külföldi állampolgárságú magánszemély, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező társaság, aki, illetve amely a Szövetség céljaival egyetért és
azok megvalósításában részt kíván venni, illetve a tagsági díjat befizette, vagy a tagsági díj
természetbeni ellenszolgáltatását teljesítette és azzal együtt felvételi kérelmét benyújtja.
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Mivel több platform már eddig is kinyilvánította a platformjuk közötti szorosabb együttműködés igényét (iparági szerveződés, vagy egymást kiegészítő területek alapján) a csatolt szervezeti felépítés szerint lenne ajánlatos a szövetség szervezeti kialakítása. Ennek a formának
az előnye, hogy az egyes platformok (és tagjaik) közelebb éreznék magukhoz a szövetség
vezetését, és bizonyos területeken akár rendelkezhetnének megfelelő önállósággal is.
Azzal, hogy a platformszövetség jogi személlyé válik – megítélésünk szerint – megnyílik
számára több lehetőség is az Új Széchenyi Terv pályázatain való részvételre. Ennek az előnye, hogy a mai kifejezetten kutatás - fejlesztési, illetve a platformok számára kiírásra kerülő
pályázatok megjelenése igencsak bizonytalan.
Összegző gondolatok:
A kezdetben megfogalmazott célok elérésével megalkottuk a magyarországi ipari- és
termelés/szolgáltatási szektor számára az iránymutató stratégiát, hogy közös kutatási tevékenységgel, új technológiákkal, innovációval új (értéknövelt-) termékeket hozhasson létre,
kedvező gazdasági környezetben, tudásalapú gyártás, megújuló ipari átalakulás, új üzleti
modellek, szervezeti struktúrák keretében, stratégiai ipar és szektorális húzóágazato(ka)t. Az
alulról jövő, az ipar által alátámasztott stratégiai fejlesztések konszenzusos megvitatása
megtörtént. Összevetettük az ETP-k által kialakított álláspontokat. Az integrált magyar
szempontok érvényre juttatása a témakör szerinti ETP-ben. A Platform nyitott, hatékonyan
működő közösség. A szektorális tématerületeket a MANUFUTURE-EU horizontális klaszter
tematikája szerint alakítanánk ki, a honi sajátosságokkal jellemezhető prioritás-eltérésekkel:
innováció, megújulás-képesség, változás-menedzselés, a kooperációra épülő vállalatok
strukturális átalakulása, az intelligens, mechatronika, robotika által átszőtt gyártmány és
gyártás és szétszerelés (recycling) témákban.
Valamennyi vállalt feladatot tételesen, hiánytalanul igyekezett a Platform a Megrendelő
és az ország érdek-szempontjai szerint megoldani, és büszkén jelenthetjük, hogy ezt sikeresen tudta is teljesíteni. A kidolgozást végzők és a konzultációkon, vitafórumokon résztvevők
összecsengő véleménye szerint az elkészült szakmai anyagok szükségesek és jók.
A Nemzeti Technológiai Platform tagjai kezdettől fogva, rendszeres kapcsolatban álltak a
platform vezetésével, a konzultációk, a felmérések, interjúk, zsűrizések, közgyűlések, tanácskozások, e-mail körlevelek, GÉPIPAR-folyóirat cikkein keresztül. A Projektvezető lankadatlan, aktív, elkötelezett szervező munkavállalása egyenszilárdságú, folyamatos munkát
kényszerített a konzorcium és a vezető testület tagjaira.
A hasznosulás várható mértéke 50 %-ban a kormányzat nyitottságának függvénye, azaz mennyire képes a gondolatokat, elvárásokat beépíteni a kormányzat által generált stratégiai vázba. A GTE valamennyi konzultálásra közzétett NFÜ felhívásban megfogalmazta, és a
jövőben is meg fogja fogalmazni javaslatait. A siker 50%-ban a vállalatok stratégiájában tud
megvalósulni. Ehhez a GTE minden tőle telhetőt megtett: kidolgozta, közzétette, elmagyarázta, és a továbbiakban is kész megmagyarázni a vállalati vezetés szakembereivel a jövő
gyártásának sikerességéhez vezető feltételrendszert.
A pénzfelhasználást illetően a GTE bemutatta, hogy miként lehet minimális költségekkel, maximális eredményt elérni. A pénzkeret megkurtításával azonban nemcsak a munkát
elvégző, de ki nem fizetett szakemberek jártak rosszul, hanem pl. az elmaradt „Jövő Gyára”
szakkönyv kiadásának befejezése és elterjesztése, amely a magyar ipari termelésben érintett vezetők továbbképzésében jelent most hiányt.
Dátum: 2011. június 15.
A projektvezető aláírása
Dr. Takács János
a GTE elnöke
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II. Projekt záró értékelő lap
A zárójelentések egységesítése és az adatok jövőbeni felhasználása érdekében, az összefoglaló mellett
a mellékelt záró értékelő lapot is kérjük kitölteni és CD lemezen is a zárójelentéshez csatolni. Az egyes
pontoknál kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:

A projekt eredményeinek rövid összefoglalója, max. 1500 karakterben:
A projekt eredményeinek összefoglaló, publikációra alkalmas rövid leírása az eredmények népszerűsítését szolgálja, ezért legyen könnyen érthető, de a lényeget kifejező.

A Nemzeti Technológiai Platform kialakította a napi-szintű szakmai kapcsolatot úgy a magyar
érintett ipari és akadémiai, egyetemi partnerekkel, mint az EU-ban oly jól együttműködő
nemzetközi szakértői közösség tagjaival, akik Európa gazdasági jövőjét megalapozó, értéktermelő, fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésben képzelik és vallják Európa felemelkedésének zálogát.
Elérhetővé tettük a nemzetközi trendeket, a magyar víziót, stratégiát és a rendelkezésünkre
nem álló kormányzati terv,- és cél számok hiányában is kidolgoztuk az iparági road-map egy
elképzelt verzióját.
Átfogó irányt tudtunk adni több-száz magyar termelő és szolgáltató vállalatnak, hogy milyen
irányban tartja Európa és tartjuk mi (Platform-tagok) reális fejlődésnek a technológiák közeli
és távolabbi alakulását. A MANUFUTURE Technológiai Platform eredményeivel messze
túlmutat egyes rész-ágazatok, technikai területek fontosságának ecsetelésén, (gépipar,robotika,elektronika, stb.) mert valamennyi értéktermelő,-gyártó, -szolgáltató szektor
számára ad korrekt útmutatást, ígéretes kutatás-fejlesztési irányt. Ezen új ismeretekre alapozva az innovációs készségek tudatos inspirációján múlik majd a magyar vállalatok jövőbeni sikeressége.
Ezeket a gondolatokat, okfejtéseket bárki számára elérhetővé tettük a MANUFUTURE honlapunkon.(www.gteportal.eu/manufuture)
Reméljük, hogy a MANUFUTURE Technológiai Platform kidolgozott eredményeire úgy a
platformtagok mint a kormányzati döntéshozók is sikeresen támaszkodnak majd.

A projekt értékelése, max. 1500 karakterben:
Adjon rövid összefoglaló értékelést az elért eredményeket, a konzorciumi és projektvezetői munkát, a
várható hasznosulást, valamint a pénzfelhasználást illetően.

A vállalt feladatokat a Nemzeti Technológiai Platform elvégezte, a visszavett anyagi források
dacára. A projektben résztvevő szakemberek ügy iránti elkötelezettségének köszönhetően,
az elvárható, erőn-felüli szinten teljesítette a NTP a rábízottakat. Ennek elismeréséül, fair
lenne, ha a projekt vezetése által felvállalt döntéssel el nem költött, elmaradt források utólagos, vagy más meghirdetendő, „mecenatúra” jellegű pályázati lehetőséget felhasználva (pl.:
„A Jövő Gyára” c. műszaki szakkönyv megjelentetésére), legalább utólag lehetőséget kapna. hiszen a befektetett munkát hitelben, a szerződésben bízva végezték el a szakértők.
A lankadatlan projektvezetői munka áthatotta a platform tevékenységét a tagok hatékonyan
tudják az eredményeket hasznosítani.
A pénzfelhasználásban a GTE bemutatta miként lehet minimális költségekkel, maximális
eredményt elérni.
A MANUFUTURE-HU Nemzeti Technológiai Platform továbbműködtetésére a szervezet felkészült, a GTE Jogi Tag Vállalati keretben, 16 egymásra épülő és szabadon megválasztható
marketingszolgáltatással (ez a fizetendő önkéntes tagdíjjal van összefüggésben) az Egyesület teljes infrastruktúrás és szakmai irányítási keretet tud a kezdeményezés számára biztosítani, azonban a nemzetközi kapcsolattartáshoz kormányzati segítséget várunk. Ugyanígy
nyitottak vagyunk a Platformok bárminemű együttműködésében (Platform Szövetség, Platform Klaszter, Innovációs Vállalkozási formában, további pályázati támogatás elnyerésére,
stb.) aktívan részt vállalni.
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azonosító:GTENTP_08
PROJEKT ZÁRÓ ÉRTÉKELŐ LAP

Projekt azonosító adatok:
program és alproga Nemzeti Technológiai Platformok támogatása 2. pályázat
ram megnevezése:
keretében
a projekt azonosítója:
szerződés száma:
címe magyarul:
projekt honlapja:
megvalósításának
kezdete és vége:
elszámolt támogatás
összege (millió Ft):
elszámolt saját forrás összege (millió
Ft):
projekt összköltsége
(millió Ft):
projektvezető neve:
munkahelyének neve:
munkahelyének címe:
telefon:
mobiltelefon:
e-mail:
honlapja:
Project data:
Programme and
sub-programme:
Project acronym:
Project title:
Project website:
Starting and ending date:
Grant:
Own resources:
Total costs:

nyolc karakteres pályázati azonosító
GTENTP08
PKR azonosító: NTP_08-1-2008-0029 NTP_08
„MANUFUTURE-HU Nemzeti Technológiai Platform MŰKÖDTETÉSE, MEGERŐSÍTÉSE” című

www.gteportal.eu/MANUFUTURE
(év, hónap, nap – év, hónap, nap)
2008. november 10-én elfogadott 2011. március 31.-én lezárt

25.867,- EFt
0,-Ft

25.867,-EFt
Dr. Igaz Jenő
Gépipari Tudományos Egyesület
Budapest 1027 Fő utca 68
36-1-2020656
igaz.jeno@gteportal.eu
www.gteportal.eu
Supporting the National Technology Platforms, 2nd Call
GTENTP08
MANUFUTURE-HU Operating and Strengthening the National Technology Platform
www.gteportal.eu /manufuture
day/month/ year - day/month/ year
10/November/2008 - closed on: 31/March/2011
(265,78 Ft/EUR)
HUF thousand 36.000,-EFt
– EUR thousand 135,45 TEUR
HUF thousand.000,-Eft
– EUR thousand 00,- TEUR
HUF thousand 25.867,-Eft
– EUR thousand 97,32- TEUR
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Project leader’s
name:
workplace:
address:
telephone:
mobile:
e-mail:
website:

Dr. Jenő IGAZ managing director
GTE
Budapest 1027 Fő street 68
+36-1-2020656
igaz.jeno@gteportal.eu
www.gteportal.eu

A konzorcium tagjainak megnevezése magyarul:
1. Iparvállalatok, GTE jogi tagvállalatok, multik és KKV-k, egyéni vállalkozók,
2. Egyetemi tanszékek, kutatóintézetek,
… Banki, hitelintézeti, biztosítási, vagy állami közigazgatási szervezetek
Consortium members:
1. Industrial companies, corporate GTE members, private experts
2. University and college departments, research institutes,
… Experts from the banking, financial and insurance companies,
A projekt eredményeinek közérthető rövid összefoglalója (max. 1500 karakterben):
A Nemzeti Technológiai Platform kialakította a napi-szintű szakmai kapcsolatot úgy a
magyar érintett ipari és akadémiai, egyetemi partnerekkel, mint az EU-ban oly jól
együttműködő nemzetközi szakértői közösség tagjaival, akik Európa gazdasági jövőjét
megalapozó, értéktermelő, fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésben képzelik és vallják Európa felemelkedésének zálogát.
Elérhetővé tettük a nemzetközi trendeket, a magyar víziót, stratégiát és a rendelkezésünkre nem álló kormányzati terv,- és cél számok hiányában is kidolgoztuk az iparági
road-map egy elképzelt verzióját.
Átfogó irányt tudtunk adni több-száz magyar termelő és szolgáltató vállalatnak, hogy
milyen irányban tartja Európa és tartjuk mi (Platform-tagok) reális fejlődésnek a technológiák közeli és távolabbi alakulását. A MANUFUTURE Technológiai Platform
eredményeivel messze túlmutat egyes rész-ágazatok, technikai területek fontosságának ecsetelésén, (gépipar,robotika,elektronika, stb.) mert valamennyi értéktermelő,gyártó, -szolgáltató szektor számára ad korrekt útmutatást, ígéretes kutatás-fejlesztési
irányt. Ezen új ismeretekre alapozva az innovációs készségek tudatos inspirációján
múlik majd a magyar vállalatok jövőbeni sikeressége.
Ezeket a gondolatokat, okfejtéseket bárki számára elérhetővé tettük a MANUFUTURE
honlapunkon.(www.gteportal.eu/manufuture)
Reméljük, hogy a MANUFUTURE Technológiai Platform kidolgozott eredményeire úgy
a platformtagok mint a kormányzati döntéshozók is sikeresen támaszkodnak majd.
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Summary of project results (max. 1500 characters):
The National Technology Platform MANUFUTURE-HU has established the day-today information channel among the relevant industrial and academic partners, and also with the international, other EU-related NTPs. Each member of this forum believes
in the positive future vision for value-creating, sustainable, high-added-value production needs to drive Europe into a brighter future, globally sound economic area.
The Platform has generated and made public all the working and final documents,
thus, the Hungarian Vision, the national Strategic Research Needs, and also the national Road-Map to achieve the vision.
Based on the joint work of the expert team, we could offer very valuable technical and
scientific ideas, strategies and technology guides via national language documents
to all interested enterprise, let them be members or non-members of GTE.. All our results are available through the platform web-site, www.gteportal.eu/MANUFUTURE.
We strongly believe, that our work is essential and basic for any Hungarian enterprise
to cope with the needs of sustainability, and efficiency, etc. Hopefully our Government
specialists will also find our work valuable, and that they will incorporate the idea sin
their present work.
We are proud of our achievements, and are pleased to submit our work for the public,
the private, the academic and government partner.

A projekt értékelése (max. 1500 karakterben):
A vállalt feladatokat a Nemzeti Technológiai Platform elvégezte, a visszavett anyagi
források dacára. A projektben résztvevő szakemberek ügy iránti elkötelezettségének
köszönhetően, az elvárható, erőn felüli szinten teljesítette a NTP a rábízottakat. Ennek
elismeréséül, fair lenne, ha a projekt vezetése által felvállalt döntéssel el nem költött,
elmaradt források utólagos, vagy más meghirdetendő, „mecenatúra” jellegű pályázati
lehetőséget felhasználva (pl.: „A Jövő Gyára” c. műszaki szakkönyv megjelentetésére), legalább utólag lehetőséget kapna, hiszen a befektetett munkát hitelben, a szerződésben bízva végezték el a szakértők.
A lankadatlan projektvezetői munka áthatotta a platform tevékenységét a tagok hatékonyan tudják az eredményeket hasznosítani.
A pénzfelhasználásban a GTE bemutatta miként lehet minimális költségekkel, maximális eredményt elérni.
A MANUFUTURE-HU Nemzeti Technológiai Platform továbbműködtetésére a szervezet felkészült, a GTE Jogi Tag Vállalati keretben, 16 egymásra épülő és szabadon
megválasztható marketingszolgáltatással (ez a fizetendő önkéntes tagdíjjal van összefüggésben) az Egyesület teljes infrastruktúrás és szakmai irányítási keretet tud a kezdeményezés számára biztosítani, azonban a nemzetközi kapcsolattartáshoz kormányzati segítséget várunk. Ugyanígy nyitottak vagyunk a Platformok bárminemű
együttműködésében (Platform Szövetség, Platform Klaszter, Innovációs Vállalkozási
formában, további pályázati támogatás elnyerésére, stb.) aktívan részt vállalni.

- 17 GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
MANUFUTURE –HU Nemzeti Technológiai Platform
 1027 Budapest, Fő u. 68.
1371 Budapest, Pf. 433
06-1-202-0656,
06-1-202-0252
 mail@gteportal.eu; www.gteportal.eu

Self-assessment of project impacts (max. 1500 characters):
The National Platform completed all its given tasks, even though the contracted financial support was withdrawn. Thanks to the motivation of the experts, the result of the
NTP is still outstanding and complete. It could be fair to give a chance to extend the
project funding and thus allow to carry out some additional closing activities, like the
publication of a Hungarian language book on the „Factories of the Future”.
The project leader has continuously exerted a great effort to run and manage the Platform, and all the platform members and experts taking part in the work had been doing
a great work. The GTE has showed how to operate the Platform on minimal costs
while giving maximal output.
The Platform is prepared to carry on the work. The Forum of the GTE’s Corporate
members will be the initial structure for that. A set consisting of 16 different and interrelated marketing service elements forms the basis for matching the corporate needs
and MANUFUTURE platform services. GTE is ready to create this schema, but to extend the services and functions with international relations’ management (e.g. with
other national and the European MANUFUTURE Technology Platform(s), GTE needs
further co-funding sources.
The National Platform is open for any cooperation and joint activities with other NTPs
and similar form to support the economic, sustainable development of Hungarian
manufacturing enterprises.

Dátum: 2011. június 15.

A konzorciumvezető aláírása
Dr. Takács János
a GTE elnöke
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