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Toborzás, kiválasztás
• Anonim álláshirdetések
• Előszűrés
• Partnercégek
• Profilozás
Munkahelyi ellenőrzés
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•

Hierarchikus viszony a munkáltató és
munkavállaló között

•

CCTV, GPS, Céges telefon, Beléptetőrendszer
üzemeltetése

•

Teljesítménymérés

Várható jogszabályi változások
•

Erkölcsi bizonyítvány

•

Biometrikus adatkezelés
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Megfelelést elősegítő eszközök

Célhoz kötöttség

Pontosság

Tisztességes és
átlátható
adatkezelés
Elszámoltathatóság

Adattakarékosság

Integritás és
bizalmasság
Korlátozott
tárolhatóság
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Az Év Európai Adótanácsadó Cége 2017/18
Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon 2017/18
International Tax Review European Tax Awards

Az év adójogi csapata 2016/17
Wolters Kluwer Jogászdíj

Headline Verdana Bold
Megtakarítási lehetőségek, juttatási alternatívák
Kiss Tímea – menedzser, adó- és jogi tanácsadás

Szociális hozzájárulási adókedvezmény

Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállalók (FEOR-08 9.főcsoport)

Kedvezmény igénybevétele:
•

2018: 9.750 forint / hónap / munkavállaló

•

2019: legfeljebb a minimálbért terhelő adó 50%-ig

•

Megfelelő FEOR besorolás a KSH kompetenciája

•

Tényleges tartalmi munkavégzés vizsgálata

A kedvezmény visszamenőlegesen is érvényesíthető, amennyiben a
munkakör tartalmilag megfelel a FEOR-08 9.főcsoportba soroláshoz.
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Alapítványon, munkavállalói érdekképviseleti szervezeten keresztül
nyújtott juttatások

Közhasznú alapítványon vagy munkavállalói érdekképviseleti
szervezeten keresztül nyújtott juttatások adómentes bevételként
minősíthetők.
Adómentesség körülményei:
•

Alapítvány közhasznú jogállása

•

Nem pénzben adott juttatás teljes értéke

•

Pénzben történő juttatás esetén a minimálbér 50%-át meg nem haladó összegben havonta adott
támogatás

A kedvezmény visszamenőlegesen is érvényesíthető, amennyiben a
munkakör tartalmilag megfelel a FEOR-08 9.főcsoportba soroláshoz.

© 2018 Deloitte Magyarország
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Munkavállalói résztulajdonosi program („MRP”)

Munkavállalók (ideértve: vezető tisztségviselők) ösztönzésre létrehozott
jogintézmény

Az MRP főszabály szerint értékpapír juttatására irányul

Az értékpapír-juttatás mellett készpénzre (akár osztalékra) is jogosíthat

A munkavállalók részvétele - a társaság döntése szerint - történhet
ingyenesen vagy ellenérték fejében
A jogalkotó tételes adózási kedvezményt biztosít az MRP-k tekintetében: nincs
adófizetés a programba történő belépéskor, kedvező adókötelezettség a
jövedelem tényleges megszerzésekor

MRP vs. munkaviszony adóterhei

2018 / 2019
Bruttó jövedelem
Nettó jövedelem
Összes cégköltség

Adózási előny

Munkaviszony
1.000.000
665.000
1.210.000

MRP-ből kivont jövedelem
1.000.000

850.000*
1.000.000

1M bruttó juttatás esetén a munkavállaló közel
28%-kal több jövedelmet kap, emellett a cég
közterhei több mint 17%-kal alacsonyabbak

*feltételezzük, hogy a munkavállaló eléri a törvényi plafont ezért ehot/szochot nem kell fizetnie

IPAR 4.0
Major Dóra - üzletág-vezető manufacturing, tanácsadás
Márton Károly – szenior menedzser, tanácsadás

Ipar 4.0
Negyedik ipari forradalom: okos automatizáció

18. század vége

20. század kezdete

1970-2000

2010-től

Negyedik ipari forradalom:
Okos automatizáció

Harmadik ipari forradalom:
elektromos automatizáció
• Az első programozható
kontroller megjelenése (1969)
Második ipari forradalom:
Iparosodás
• Szerelőszalagok megjelenése
Első ipari forradalom
• Gyártás gépesítése gőz- és
vízenergiával

• Több iparágban is lehetővé
válik a tömeggyártás
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• Elektronika és automatikus
gyártási folyamatok növekvő
használata

• Információs technológia és
automatizálás egyre
szorosabb összefonódása
• A termelési feladatokat a
humán erőforrástól egyre
inkább átvevő korszak
kezdődött el
• A cyber-physical (CPS)
rendszerek növekvő
használata
• Vállalatok, kormányzatok
és iparági szövetkezetek
2010 óta fókuszálnak és
fektetnek be az Ipar 4.0
megoldásokba
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Ipar 4.0 és az információs loop
A digitális technológiák fizikai világra való hatása jelenti az Ipar 4.0
koncepció esszenciáját
IoT
Az intelligens, egymással önállóan
kommunikáló berendezések által
információcserére használt
hálózat.

22. Elemzés és vizualizáció
A gépek egymással való
kommunikációja korszerű, több
forrásból származó analitikák és
kimutatások valós idejű
elkészítését teszi lehetővé

Big data
Az egyén által már-már
kezelhetetlen méretű
adathalmaz, mely az
információs társadalom
szereplői állítottak, állítanak elő.

M2M

Digitális
Fizikális

11.

A gépek egymással
való, emberi
közreműködés
nélküli
kommunikációja.

Adatok digitális rögzítése

A fizikális világból származó
információk rögzítése digitális
rendszerekben

Felhőalapú szolgáltatások
Az adatokat úgynevezett felhőben
tárolják. A publikus vagy privát
információkat internet segítségével
így tetszőleges eszközről el lehet
érni.
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33. Hatás
Algoritmizált és automatizált
elemzéseket döntésekké és
cselekvésekké alakíthatunk,
ezáltal a digitális világ mozdítja
előre a fizikai világot
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Ipar 4.0 és a vállalkozások felkészültsége
Világszerte 1600 vállalatvezető véleménye az Ipar 4.0 várható
hatásairól

• A negyedik ipari forradalom korszakát éljük, ami alapjaiban formálja át a gazdaságot, a munkahelyeket és a
társadalmat.
• Az Ipar 4.0 számos fizikai és digitális technológia, a fejlett elemzőrendszerek, a mesterséges intelligencia (AI), a kognitív
technológiák és a dolgok internete kombinálásával lehetőséget kínál arra, hogy valóban digitális vállalkozások
jöhessenek létre, amelyek a jelenleginél jóval több és pontosabb információ birtokában hozhatnak döntéseket.

• Azonban kérdéses, hogy mennyire készültek fel az új korszakra a cégek, illetve hogyan látják a
helyüket és szerepüket az új ipari forradalomban és a társadalom átformálásában.

3-ból 2 vállalatvezető
Prognosztizálja, hogy az üzleti tevékenység még
nagyobb hatással lesz a jövő társadalmára

14%
Tartja magát felkészültnek az Ipar 4.0 által
generált változásokra
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25%
Állítja, hogy a vállalata rendelkezik a jövőbeni
sikerességhez szükséges tudással és szakértői
gárdával

Új típusú üzleti modellek
Jelentik a legnagyobb fenyegetést a
vállalatvezetők számára
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Ipar 4.0 Magyarországon
Annak ellenére, hogy az elmúlt években az Ipar 4.0 jelentőségét
felismerték a hazai vállalatok, a vállalatok többségének nincs Ipar 4.0
stratégiája
Megjegyzés

Ipar 4.0 stratégia megléte és megvalósítási státusza
Mikrovállalkozás



A hazai vállalatok 66%-a szerint fontos
vagy nélkülözhetetlen a versenyképesség
szempontjából az Ipar 4.0 (a nemzetközi
tulajdonú cégek több, mint 85%-a gondolja
így)



Az új megoldásokat továbbra is
importálják a hazai cégek, elsősorban a
multinacionális vállalatok által, s ezek
fokozatosan a hazai KKV szektorban is teret
nyernek



Az Ipar 4.0 fontosságára „Fontos” és a
„Nélkülözhetetlen” válaszadók aránya 71%os, az így válaszolók 37%-ának még sincs
vonatkozó stratégiája



Az ipari vállalatok elenyésző része
rendelkezik az Ipar 4.0 implementáláshoz
elengedhetetlen széleskörű adatgyűjtési
rendszerrel



A versenyképesség akadályait leginkább a
szakképzett munkaerő hiányában, az
általános digitális írástudatlanságban,
az elavult termelési technológiák és
termelési / üzleti folyamatokban,
valamint a kommunikációs technológiák
elmaradottságában látják a vállalatok

Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat

Nem létezik stratégia

Folyamatban

Stratégia megvalósult

A versenyképesség legjelentősebb akadályai az Ipar 4.0 területén
Szakképzett munkaerő hiánya
Digitális írástudatlanság
Elavult termelési technológiák
Hiányzó, vagy elavult IT
K+F+I támogatás hiánya
Emelkedő bérköltségek
Kedvezőtlen infrastruktúra
Emelkedő logisztikai költségek
Szűkülő piaci lehetőségek
Bővítési lehetőségek hiánya
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Ipar 4.0 és a gyártóipari vállalatok
A gyártóipari vállalatok lemaradása látható a digitális érettség
tekintetében
Megjegyzés

Iparágak digitális érettség és stratégiai horizont szerint



Az automatizációs és a számítógépes
vezérlés gyárakban való korai
bevezetése ellenére a gyártóipari
vállalatok általánosságban
lemaradottnak tekinthetőek a
digitális transzformációval kapcsolatos
kezdeményezések implementálásában



A gyártóipari vállalatok mindössze
20.7%-a mondta magáról, hogy
felkészült az Ipar 4.0 által
támasztott új típusú üzleti
modellek bevezetésére



Az Ipar 4.0 megoldások lehetővé
teszik a gyártók számára, hogy
leküzdjék a klasszikus Lean
optimalizálási módszerek korlátait



Tapasztalataink alapján a
vállalatoknak nem sikerül teljes
mértékben kihasználniuk az Ipar 4.0
megoldásait, főként az átfogó
ismeretek és megközelítés,
valamint az integrált megoldások
hiánya következtében

Gyógyszeripar
Logisztika
Mezőgazdaság

Digitális érettség (1-10 skála)

IT & technológia
Építőipar

Autóipar

Turisztika, szállítóipar
Elektronika

Egészségügy

Telco
Kereskedelem
Repülőgépipar

Vegyipar
Fogyasztóipar

Gyártóipar

Energetika

Olaj és gáz

Vállalatok digitális stratégia horizontja (években)

© 2018 Deloitte HungaryForrás: Deloitte Industry 4.0:Are you ready?; Distinctive traits of digital frontrunners in manufacturing
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Az Ipar 4.0 hatásai
Az Ipar 4.0 hatásai több szinten érzékelhetőek

Ökoszisztéma szint

Szervezeti szint

Munkavállalói szint

Fogyasztói szint

© 2018 Deloitte Hungary
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Ipar 4.0 hatása
A tradicionális supply chaint felváltja a digitális ellátási lánc
Ökoszisztéma szint
 Az Ipar 4.0 a lineáris, szekvenciális supply chain helyett,

összekapcsolt ellátási láncolat kialakítását teszi
lehetővé
 A stakeholderek közösen, folyamatos egymás közti

adatáramlás segítségével képesek tanulni és alkalmazkodni
az új körülményekhez

A digitális supply chain szereplőinek akcióit az
előrejelzések vezérlik, mintsem az eseményekre adott
válaszok
Az Ipar 4.0 lehetővé teszi, hogy az ökoszisztéma résztvevői
szorosabb kapcsolatba kerüljenek és adatvezérelt, integrált
információk alapján hozzák meg döntéseiket

Tradicionális supply chain

Digitális supply chain
Szinkronizált tervezés

Kognitív tervezés

Digitális
ügyfelek

Dinamikus
beszállítók

Minőség visszacsatolás

3D nyomtatás
Szenzorok által vezérelt módosítás

© 2018 Deloitte HungaryForrás: Deloitte: Forces of change: Industry 4.0

Okos
gyártási
módszerek

Digitális
fejlesztés

Intelligens
készletgazdálkodás
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Ipar 4.0 hatása
A valós idejű, adatokon alapuló alkalmazkodási és tanulási képesség
proaktívabbá és alkalmazkodóbbá teszi a szervezetet
Szervezeti szint
Termék hatás

Cél

Transzformációban rejlő lehetőségek
 Eszközkihasználás maximalizálása és állásidő minimalizálása

Produktivitás
növekedése

 Direkt és indirekt munkaerő-hatékonyság növelése
 Ellátási hálózat hatékonyabb menedzselése
 Stabilitás és pontosság elősegítése

Üzemeltetés

 Nyersanyag elérhetőségének és árának megerősítése

Kockázatcsökkentés

 Áru szavatosság és visszahívás hatékonyságának menedzselése
 Geográfiai kockázat csökkentése

 A core üzletben rejlő lehetőségek kiaknázása

Fokozatosan növekvő
bevétel

Üzleti
növekedés

 Aftermarketből befolyó bevételek növekedése
 Ügyfélélmény és átláthatóság erősítése
 Ügyfelek integrációjának és kommunikációs csatornáknak
erősítése

 Új termékek és szolgáltatások bevezetése

Új bevételforrások

© 2018 Deloitte HungaryForrás: Deloitte: Forces of change: Industry 4.0

 Nemzetközi terjeszkedés
 Attraktív M&A lehetőségek azonosítása
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Ipar 4.0 hatása
Az Ipar 4.0 munkaerővel szemben támasztott elvárásokban változást,
míg a fogyasztók számára nagyobb fokú perszonalizációt hoz
Munkavállalói szint


A digitális és fizikális világ szorosabb összekapcsolódása arra készteti a munkavállalókat, hogy komplexebb,
változatosabb és sokszor kevésbé előrelátható feladatokat lássanak el



Ehhez egyre nagyobb mértékben szükséges az adatok átlátása és megértése azok elemzésére való képesség
munkavállalói szinten is



A munkavállalóknak egyéni szinten is szükséges felismerni az Ipar 4.0 által támasztott lehetőségeket, navigálni
azok között, és ennek megfelelően formálni a szerepüket és felelősségeiket



Fontos hangsúlyozni, hogy az Ipar 4.0 által generált munakerőviszony-változás nem feltétlenül vezet a
munkavállalók leépítéséhez: Nagy-Britanniában a technológia által generált új munkahelyek száma meghaladja a 3,5
milliót (2001-2015), 800 ezer munkahely megszűnése mellett



A fenti példából is látszik, hogy inkább a munkakör típusok változásához segít hozzá az Ipar 4.0, mintsem azok
gépek általi kiváltásához

Fogyasztói szint


Az Ipar 4.0 testreszabottabb megoldásokat kínál, ezáltal olyan termékek és szolgáltatások előállítására nyílik
lehetőség, melyek jobban megfelelnek az ügyféligényeknek



Az egész egy digitális körforgás eredménye: a felhasználók kapcsolatba kerülnek az adott termékkel illetve
szolgáltatással, mellyel olyan adatot generálnak, amit a vállalat rögzít és felhasznál a
termékeinek/szolgáltatásainak perszonalizációjához, ami ezáltal jobban illeszkedik az elvárásokhoz



Az adatok nem csak utólagos elemzések elvégzésére adnak lehetőséget, segítségével olyan előrejelzéseket is eszközölhet
az adott vállalat, amiknek segítségével az R&D részleg még felhasználóbarátabb termékeket/szolgáltatásokat
fejleszthet ki

© 2018 Deloitte HungaryForrás: Deloitte: Forces of change: Industry 4.0
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Ipar 4.0 és a gyártóipari vállalatok
A digitális érettségben élenjáró gyártóipari vállalatok négy fő
jellemvonása
Hosszútávú, dinamikus stratégia
 Inkrementális és dinamikus digitális stratégia kidolgozása szükséges
 Az élenjáró gyártóipari vállalatok hosszútávú technológia
fejlesztéseket eszközölnek, melyek növelik a ügyfelek elköteleződését
és elégedettségét

Vezetői elköteleződés és tehetségek fejlesztése
 Vezetők magabiztossága és elköteleződése
szükséges, ahhoz, hogy a változásokat kezelni tudják
 A digitális szakértelem megszerzése a tehetségek
megfelelő képzésével

A technológia az ügyfélközpontúság szolgálatában
Az ökoszisztéma kihasználása
 Újszerű üzleti modellek partnerekkel való közös
megalkotása
 Az ökoszisztéma felhasználása új ügyfélértékek teremtésére

 A technológiai változások termékekre és szolgáltatásokra
gyakorolt hatásainak megértése elengedhetetlen
 A technológiai vívmányok innovációként való kezelése
ügyfélértéket jelent

© 2018 Deloitte HungaryForrás: Deloitte: Distinctive traits of digital frontrunners in manufacturing
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A gyártás optimalizálása az Ipar 4.0-val
A gyártók új kihívásokkal szembesülnek az Ipar 4.0 korában, mivel a
hagyományos megközelítések elérték a korlátaikat
Megjegyzés

Komplexitási
határ

Optimalizáció mértéke

Manufacturing 4.0
optimalizációs görbe



Tapasztalataink alapján a vállalatoknak
nem sikerül teljes mértékben
kihasználniuk az Ipar 4.0 megoldásait.



Ennek az oka főként az átfogó ismeretek és
megközelítés, valamint az integrált
megoldások hiánya.



A kiber-fizikai rendszerek hálózata
összekapcsolt termékeket, vásárlókat és
ellátási láncokat hoz létre.



Ezek olyan komplexitást eredményeznek,
amelyet az optimalizálást célzó
hagyományos módszerekkel nem lehet
kezelni.



Az Ipar 4.0 megoldások lehetővé teszik a
gyártók számára, hogy leküzdjék a
klasszikus Lean optimalizálási
módszerek korlátait.



Ahhoz, hogy ezek a megoldások valóban
hatékonyak legyenek, és kiaknázhassák a
digitalizációban rejlő lehetőségeket, a
vállalatoknak a hagyományos
módszereket is alkalmazniuk kell a
működésük során.

A hagyományos Lean
optimalizációs görbe
JIT

Poka Yoke

TPM
SMED

VSM
5S

Optimalizáció nehézsége

© 2018 Deloitte HungaryForrás: Deloitte
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Ipar 4.0 bevezetése
A Deloitte átfogó megközelítése segít a vállalatoknak az Ipar 4.0-ban
rejlő lehetőségek kiaknázásában és a Digitális Transzformáció
megvalósításában

Az Ipar 4.0 bevezetésének 5 moduláris fázisa
Elképzelés

Értékelés

Tervezés

Megvalósítás

Kiterjesztés

Átfogó és hosszútávú
vízió meghatározása a
transzformáció
céljaként

Az érettség felmérése,
a vízió lebontása a
célokra és fejlesztési
területek azonosítása

A fejlesztési területek
számszerűsítése és
rangsorolása, releváns
pilot programok
kiválasztása

Kísérleti megoldások
tervezése és fejlesztése
az értékteremtés és
siker számszerűsítése
céljából

A megoldások
kiterjesztése az egész
vállalatra a teljes
potenciál kihasználása
érdekében

Digitális Vízió

Digitális
érettség
felmérése

Esettanulmányok
számszerűsítése

Robotikus
folyamatautomatizáció

Digitális
munkahely/
kultúra kialakítása

Üzleti stratégia

Célok
meghatározása

Esettanulmányok
rangsorolása

Adatelemzés és
menedzsment

Implementáció
(vagy támogatása)

Cél architektúra

Fejlesztési
területek
beazonosítása

Irányadó projekt
meghatározása

Adatvizualizáció

Rendszerintegráció

Beszállítók
kiválasztása

IT biztonságmenedzsment

Digitális stratégia meghatározása
Digitális érettség felmérése
Digitalizáció számszerűsítése
Digitális gerinc kiépítése
Digitális szervezet kialakítása
Digitális termelési rendszer kialakítása
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