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ÖSSZEFOGLALÁS.  
Az európai gyártás víziójával, kutatási 
stratégiájával, valamint megvalósítási 
folyamatával megalakulása óta foglalkozik a 
ManuFuture Európai Technológiai Platform. 
Beszámolónkban rávilágítunk a jelenlegi 
munkaterületre: az európai gyártási jöv kép 
megvitatására, és a legfontosabb kutatási 
területek meghatározására. Egyre fontosabbá 
válik a biológiai folyamatok és ismeretek 
áthatása a gyártási technológiák területére. Az 
európai iparban jelent s értéknövel  szerepe 
lehet a biológiai területekkel kialakuló új 
gyártástechnológiáknak már a közeljöv ben is.  
  
ABSTRACT.  
The European ManuFuture Technology 
Platform has been caring for the preparation of 
Europe-wide harmonized documents, as Vision, 
then Strategic Research Agenda-SRA, finally 
Roadmap on the topic of manufacturing in 
Europe. In this paper we summarize the 
presently most active groups and topics, and we 
demonstrate the very strongly (re) emerging 
uptake of the BIO-field, that plans to generate 
high value-adding to the European 
manufacturing industry. 
 
1. BEVEZETÉS 
Az Európai Bizottság kötelezettséget érez a 
technológiai fejl dés el mozdítására, 
felgyorsítására, ezért a költségvetési 
forrásokból jelent s összegeket tervez 
kutatásra, fejlesztésre, innovációra és azok ipari 
bevezetésére fordítani. A Bizottság a szakmai 
területekr l harmonizált, valamennyi érintett 
résztvev  által véleményezett munkaanyagokra 
támaszkodik. A Technológiai Platformok 
képezik ezeket a szakmai csoportokat, és er sen 
elvárt, hogy ezekben valamennyi EU tagország 
képviseltesse szakmai álláspontját, igényeit, 
elvárásait, valamint m ködtesse a 
tagországokon belüli nemzeti platformokkal a 
hatékony információáramlást, a jobbnál jobb 
gondolatok miel bbi megvalósulását [1], [2].  

Jelen cikkünkben összefoglaljuk a 15 éves 
múlttal büszkélked  ManuFuture ETP jelenlegi 
struktúráját, a társplatformokkal való 

kapcsolatát, illetve azokat a szubplatformokat, 
amelyek összessége lehet vé teszi, hogy a 
ManuFuture ETP elkészíthessen egy 
EUROPEAN MANUFACTURING 
VISION2030 munkaanyagot. A vízió 
széleskör  elfogadása megalapozza a kívánatos 
kutatási tématerületek feltérképezését, és 
majdan lehet séget ad a következ  id szakra 
tervezhet  kutatási Keretprogramra, a 
WORKPLAN-re.   

A gyártástechnológia témakörében külön 
rámutatunk a biológiai, élettani kapcsolatok 
jöv beni fontosságára, az ipari méret  
értéktermel  gyártás súlyának várható 
növekedésére. Az MTA SZTAKI-ban eddig 2 
sikeresen lezárult K+F+I projektben szereztünk 
tapasztalatokat, amelyekben az él világban 
zajló termelési-gyártási folyamatok 
digitalizációjával, ipar-méret  
automatizálásával értünk el eredményeket:  

 a MANUCYTE EU-s konzorcium 
tagjaként öntanuló, moduláris 
gyártórendszer platformot dolgoztunk ki 
specifikus sejtek rugalmas, szabályozott 
tenyésztéséhez [3], [4]; 

 az AGRODAT konzorciumban precíziós 
mez gazdasági témával döntéstámogató 
rendszert dolgoztunk ki 70 szántóföldi 
növénytermeszt  számára, 5000 
hektárnyi term terület adatainak 
BigData és felh -technológiás 
feldolgozásával [5], [6].  
 

A ManuFuture High Level Group (HLG) 
munkacsoportbeli tagságunk, valamint a 
stuttgarti IPA Fraunhofer kutatóközpont 
munkatársaival való együttm ködésünk révén a 
cikkben szerepl  ábraanyagok jelent s részére –
köszönettel- megkaptuk a közlési lehet séget.  

 
2. A MANUFUTURE ETP  
Az EU-ban számos olyan területen fogtak össze 
kutatók, fejleszt k, keresked k, alkalmazók és 
más csoportok, akik harmonizált, közös 
szakmai véleményt kívántak az EU döntéshozó 
szervezeteinek tudomására hozni. Ezeket 
átlátható, korrekt, szakmailag szinte 
megkérd jelezhetetlen véleményt alkotó 
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csoportoknak ismerik el. Noha lobbi 
tevékenységgel jellemezhetik ket, nem privát, 
hanem összeurópai célokért fejtik ki sokszor 
teljesen honorálatlan, társadalmi 
tevékenységüket.  

Az EU Bizottsága a H2020 program 
jóváhagyásakor 40 területen sikeresen beindult 
Technológia Platformot ismert el [7]. A 
ManuFuture ETP kivívta azt az elismerést és 
felel sséget, hogy a Bizottság els dlegesen a 
ManuFuture ETP gondolatai és elképzelései 
alapján allokálja a rendelkezésre álló 
er forrásokat Európa gazdasági, tudásalapú 
fejl déséhez, ipari korszer sítéséhez.  
 

A ManuFuture legutóbbi évértékel jében 
büszkén ismertette - részben saját sikerként is -
az alábbi EU-s adatokat [8]:  

• Európa ipara egyre fontosabb;  
• a gyártás központi szerepet kap az iparban, 
hiszen a gyártás garantálja a prosperálást, 
jólétet, az innovációt és teremt 
munkahelyeket; 
• Európa gyártási tevékenységével 30 millió 
közvetlen munkahelyet, és  
• 60 millió közvetett, többnyire KKV 
munkahelyet tart fenn; 
• valamint a teljes EU exportjának 80%-át 
állítja el .  
 
A ManuFuture ETP több munkacsoportban 

tevékenykedik. Az Industrial Support Group és 
a HLG is évente legalább kétszer ülésezik. A 
jogi keretet az EFFRA szövetség (European 
Factories of the Future Association) biztosítja, 
ez a szervezet jogi partnerként tud dolgozni a 
Bizottsággal.  

A ManuFuture ETP nyitottsága és 
szervezettsége abban is megtestesül, hogy 
szorosan együttm ködik más ETP-kkel, 
valamint, hogy téma-specifikus területeken az 
un. szubplatformokban folyó munkákat 
szisztematikusan integrálja. 

Az 1. és 2. táblázatban bemutatjuk a jelenleg 
releváns társ- és szubplatformokat, hiszen ezek 
összességégét érdemes vizsgálni [9]. 

 
2.1. ManuFuture Vision 2030 
A ManuFuture ETP bizottságai a fennállásuk 
10. évét követ en értékelték a platform 
eredményeit és lehetséges jöv képét. Az aktív 
tagok kialakították harmonizált álláspontjukat, 
hogy a 2020-as évvel lezáruló HORIZON-2020 
után tovább folytatják a VISION, SRA majd 
ROADMAP készítését, de nem hanyagolják el 

a folyamatban zajló K+F+I projektek 
értékelését és tapasztalatainak közkinccsé 
tételét.  
 

1. táblázat. A ManuFuture ETP 
             társ-platformjai 

Tématerület Platform nevek 
Bioeconomy 
Biogazdaság 

ETIP.ETPGAH, FABRE TP, 
Food for Life, Forest-based, 
Plants, TP Organics 

Energy 
Energetika 

Biofuels, EU PV TP,  TP 
Ocean, RHC, SmartGrids, 
SNETP, ETIPWIND, ZEP 

ENVIR 
Környezet 

WSS TP 

ICT 
IKT 

ARTEMIS, ENIAC, EPoSS 
ETP-HPC, EuROBOTICS 
(AIABLS), NEM, NESSI, 
NETWORLD2020, 
PHOTONICS21 

Production –
Processes  
Gyártás, 
term.folyamatok

ECTP, ESTEP, EuMAT, FTC, 
ManuFuture, Nanomedicine,  
SMR, SusChem. 

Transport, 
közlekedés 

ACARE, ALICE ERRAC, 
ERTRAC, WATERBORN  

CROSS-
thematic TPs 
 

NanoFutures,mIndustrial 
Safety, CONXEPT 

 
2. táblázat. A ManuFuture ETP 

legjelent sebb szubplatformjai [9] 
Additive 
Manufacturing- AM 

3D-s nyomtatás 

Agriculture 
Engineering and 
Technologies –AET 

Agrár technológiák 

Joining Kötés-technológiák 
Zero Defect 
Manufacturing 

Selejtmentes 
gyártás 

Micro-Nano 
Manufacturing –
MINAM 

Mikro- és 
nanotechnológiák 

Tools Szerszámozás 
Shoe-manufacturing  Cip gyártás 

 
2018 szére elkészült a VISION2030 

munkaanyag un. „konzultációs” verziója, 
amelyet az ETP az EU Bizottsága és 
Parlamentje elé kíván terjeszteni. Az anyag 
bizottsági vitája és elfogadása a 2019-es 
választások utánra marad.  

A VISION 2030 munkaanyagról a magyar 
szakmai közösségnek a GTE 
MANUFACTURING2018 konferencián adtunk 
ízelít t Kecskeméten [10].  

A vélt jöv kép kialakulását a globális 
folyamatok, azok trendjei, valamint a 
társadalmi, gazdasági és technológiai 
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4. ÖSSZEFOGLALÁS  
Az ipari digitalizáció révén egyre több adatot 
észlelhetünk, egyre több adat tárolására és 
feldolgozására van lehet ségünk, ezzel pedig az 
él világ, él  környezetünk folyamatait is jobban 
megérthetjük, megismerhetjük. A biológiai 
folyamatok jobb ismeretével azok gyártási 
technológiái is hatékonyabbá tehet k, 
ugyanakkor a biológiai folyamatok kapcsoltan 
és integráltan is beépülhetnek az anyagok, 
értékek el állítási (gyártási) folyamataiba.  

A német iparvezetés megismerve a német 
kutató-közösségek elszántságát és ígéretes 
kutatási terveit, országosan jelent s, nemzeti 
felkészülési projektben kidolgoztatta a BIO-
IPARÁG kutatási irányvonalát. A gépipar 
területén meglév  magyar ipari beszállítói 
lehet ségeinket jó lenne folytatni a bio-ipari 
együttm ködések, beszállítások mellett a közös 
kutatási-fejlesztési területeken is.  

A CIRP, mint a Gyártástudomány 
nemzetközi Akadémiája szintén kiemelt 
formában, key-note el adásban ismertette 
vezet  tudósok gondolatait a gyártás biológiai 
transzformálásáról [16].  

 
5. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS 
A kutatást az "Ipar 4.0 kutatási és innovációs 
kiválósági központ" cím  GINOP-2.3.2-15-
2016-00002 projekt támogatása, valamint a 
„Kutatások az ipari digitalizáció által nyújtott 
potenciál min ségi kiaknázására" cím  ED_18-
2-2018-0006 támogatás tette lehet vé. 
Segítséget és ábraanyagot kaptunk a stuttgarti 
IPA Fraunhofer kutatóintézet munkatársaitól az 
EPIC, valamint a ManuFuture ETP-beli 
együttm ködésünk kapcsán.  
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