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LEAN ALAPOK
LEAN TECHNIKÁK AZ ÜZEMBEN

Értékáram feltérképezés
Veszteségek azonosítása és megszüntetése
Kiegyensúlyozás

… ÉS ÜZEMEN KÍVÜL
Szolgáltatások jellemzői
Irodai veszteségek 



Lean Management 5 alapelve

1. Határozzuk meg, hogy melyek a hozzáadott értéket
tartalmazó és nem tartalmazó tevékenységek a vevő
szempontjából 

2. Azonosítsuk az összes, a termék vagy szolgáltatás előállítása 
szempontjából szükséges tevékenység láncolatát, az 
értékáramot és azonosítsuk a veszteségeket. 

3. Tegyük folytonossá, megszakítások, eltérítések, megállások 
nélkülivé az értékáramot 

4. Csak azt állítsuk elő, amit a vevő igényel, húzó rendszer
kialakítása

5. Folyamatosan törekedjünk a tökéletességre, a veszteségek 
folyamatos felderítésén és eltávolításán keresztül. 

(James Womack, Daniel Jones)
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LEAN modulok

JIT
Dolgozók 
bevonása

JIDOKA
Minőség

LEAN szemlélet, kultúra

KAIZEN
Veszteség csökkentés

Vizuális 
mgmt. 5SSzabványosítás

TPMSTABIL MŰKÖDÉS
LSM NC1



4. dia

NC1 Lean Supply Management

Lean management kiterjesztése a beszállítók felé is
Németh Csongor; 2008.09.11.



Lean Management építő elemei

Húzó rendszer (JIT) Heijunka
One-piece flow
Kevert modellű gyártás
Supermarket 

Kanban 
Sorkiegyenlítés 
Cella rendszer
SMED

JIDOKA (0 hiba) POKA-YOKE 
Elsőre jót 
Folyamatba épített minőség

Automatizálás + ember 
Vizuális kontrol 
Andon 
DOE

KAIZEN PDCA ciklus 
Problémamegoldás
KAIZEN lépések
Veszteségcsökkentés

3MU 
5 W 1H, 5 Miért?  
Blitz Kaizen, 
Kaizen workshop 

Az emberek bevonása Rugalmas munkaerő
Több funkciós munkatárs 
Csapatmunka 

Javaslati rendszer 
Munkatársak képzése, 

felhatalmazása 

Stabil működés Szabványosítás 
5S 

TPM 
Vizuális menedzsment
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Hozzáadott érték



Értékáram feltérképezése
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Spagetti diagram előtte



Spagetti diagram utána



Szabványosítás - Munkautasítások



Veszteségek megszűntetése
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Munka-kombinációs lap Termékazonosító Projektteam: Db/műszak kézi mű

Kaizen terület /* téma Terület Operátor gépi mű

Heller 2/1 Terméknév Taktidő:
mozgás

No. Kézi Gépi Mozgás

1 60

2 90

3 30

4 20

5 140

6 80

7 50

8 20

9 10

10 55

11 15

12 70

13 75

14 55

15 75

16 25

17 10

18 40

19 60

20 10

21 70

22 30

23 35

24 15

25 10 10

26 90

27 15

28 15

Összesen 575 90 10 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720 750 780 810 840 870 900 930 960 990 1020 1050 1080 1110 1140 1170 1200 1230 1260 1290 1320 1350 1380 1410 1440

Függeszték daru 
eltávolítása a gépből

Külső mérőeszközhöz 
megy

etalont ellenőriz

Etalon ellenőrzése bent

Első darab ellenőrzés 
bent

Darabot ellenőriz

Darabot visszavisz

Ajtó zárás vezérlő 
nyomkodás

Külső vezérlő indítás

Tárcsát kocsira emel

Függeszték átrakása a 
másik tárcsára

Kapcsolódó felületek 
tisztítása

Új tárcsa beemelése a 
gépbe

Első darabra vár

Első darabot mér

Elment géprongyért

Munkateret tisztít

Új tárcsa rögzítése

Takarítás

Daru ellenőrzés napló 
kitöltés

Kocsit betol

Darut leereszt 
függesztéket felrak

Sapka

e

Függeszték felrakása a 
tárcsára

Tárcsa rögzítést old

Művelet

Gép kiáll végpontra

Gépet szerszámcsere 
helyzetbe hoz

Vezérlőt nyomkod

(SEC)

Before 2010.04.15.

After 2010.04.22.



Veszteségek megszüntetése
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KAIZEN előtt KAIZEN után

Asztalok eltávolítása, egy darabos áramlás



Kiegyensúlyozás
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Szolgáltatások jellemzői
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A vevő „ügyfél” sokszor maga is részt vesz a 
folyamatban (ha hibázunk, késlekedünk, azonnal érzékeli) 
Akkor kell nyújtani, amikor arra igény van (folyamatosan 
kapacitást kell fenntartani) 
Előrejelzés korlátozott , „raktározni nem lehet”
A szolgáltatás színvonala, jelentős mértékben függ az azt 
nyújtó alkalmazottak felkészültségétől, motivációjától
A legjelentősebb költség tényező és erőforrás általában 
az emberi erőforrás
Komplex folyamatok, amelyben fontos a kivételek 
megfelelő kezelése



Veszteségcsökkentési potenciálok
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Szolgáltatás
Bérköltség (kb. 70%)
Várakozás, időveszteség 
Felesleges tevékenységek
Bonyolult folyamatok
Visszatérő hibák
Rosszul kiegyensúlyozott műveletek
Elveszett, téves információk
Elvesztett vevők 



Veszteségek adminisztratív területeken

Túl sok időt igénylő tevékenységek 
(elhúzódó megbeszélések)

Felesleges tevékenységek (pl.: telefonok, 
keresgélés, ellenőrzés) 

Várakozás (más területekre, 
információkra)

Duplán, párhuzamos elvégzett 
tevékenységek 

Megismételt feladatok, megbeszélések

Hibák, hibakeresés, javítás

Befejezetlen feladatok, fejlesztések

Eredménytelen nem célirányos 
tevékenységek (marketing akciók..)

Szabályozatlan, szervezetlen folyamatok

Feleslegesen bonyolult folyamatok

A szétszabdalt (sok szereplős) folyamatok

Tisztázatlan feladatok, felelősségek, 
munkaköri leírások 

Felesleges jóváhagyási körök 

Túlzott adminisztráció, bürokratizálódás 

Kiegyensúlyozatlan folyamatok

Állásidők, szakadások a folyamatokban 

Feleslegesen elindított folyamatok 
(megrendelés, ellenőrzés)

Feleslegesen ismételt folyamatok (tervezési 
körök)
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Tevékenységek Folyamatok



Veszteségek adminisztratív területeken

Az információ hiány, téves információk 
következtében hozott rossz döntések 

Elveszett információk, vevői igények

Elavult, hibás információk, dokumentumok

A felhasználó számára szükségtelen 
információk (felesleges emailek, adatok)

Duplikált információk

A nem időben továbbított információk 

A nem egyértelmű, félrevezető
információk 

A felesleges dokumentumok

Rosszul kihasznált emberi erőforrások, 
képességek 

Felesleges, ki nem használt kapacitások 
(létszám, IT, irodai terület, szoftver) 

A kapacitások kiegyensúlyozatlan 
igénybe vétele 

Elavult adatbázisok, file-ok, információk 
tárolása 

Logikátlan irodai elrendezés

Szétszabdalt, adatbázisok, egymáshoz 
nem illeszkedő, IT rendszerek

Elégtelen kapacitások okozta várakozás, 
időveszteség 
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Információk Erőforrások, kapacitások



Veszteség csökkentése
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Minden olyan megoldás, amely növeli az 
erőforrások rugalmas, vevői igényekhez illeszkedő
kihasználását 

több funkciós munkatársak (egyablakos kiszolgálás, 
átcsoportosítás), 
rugalmas időbeosztás, 
területek összevonása (fizikailag), 
folyamatelvű szervezet
online adatbázisok, tudásbázisok
dolgozók felhatalmazása

elősegíti a veszteségek csökkentését. 



Példák irodai veszteségekre

Pénzügy és Kontrolling területén:
Kiegyensúlyozatlanság (MURA) - összetorlódások (egyszerre kell Budget, 

Forecast és havi zárás)

Újramunka -> újrakönyvelések, átkönyvelések

Hibás költséghelyek rögzítése az adatrögzítő által, hibás jelentések 

készítése

A javítások miatt túlórák (MURI) pénzügyi osztályon

Szigetrendszerek, melyek „integrálása” rengeteg manuális munkát 

igényel. Különféle Excel táblák „gyártása”.

Analitikus rendszerek hetente (batchben) töltődnek be
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Total Overtime 2009-2010
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Példák irodai veszteségekre

Iktatási területen:
Rossz helyre továbbítják a beérkező dokumentumokat (várakozás, felesleges 

körök)

Rossz dátumra történő beérkeztetés

Hibásan iktatják a bizonylatokat (selejt)

Heteket vándorol a szervezeten a belül beérkezett bizonylat

Külön iktatási rendszer a titkárságon és pénzügyön (párhuzamosság)
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Rugalmas szervezeti megoldások
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Kereszt-funkcionális teamek
A folyamatban résztvevő összes embert szervezetileg is egymáshoz kapcsoljuk 
(szervezetileg és fizikailag is egy helyen legyenek)
Online adatbázisok, tudásbázisok
A hasonló folyamatokat ugyanazok a személyek végzik 
Rugalmas, több funkciós munkatársak és rendszerek

Kereszt-funkcionális képzés 
Egy dolgozó több feladatot is el tud látni
Egy ablakos kiszolgálás
A dolgozó vagy a szervezet lehetőleg az egész folyamatot végig viszi 
Képesek vagyunk kezelni a kivételeket 
A dolgozókat felhatalmazzuk a váratlan helyzetek megfelelő kezelésére 
Megfelelő szabványokkal, eljárásokkal támogatjuk a hatékony munkavégzést és 
döntéseket 

JIDOKA, a problémákat felmerülésükkor próbáljuk megoldani 



A „Vevő hangja” VOC

A „Vevő hangja” azokat az elvárásokat tartalmazza, amit az 
ügyfeleink várnak el egy terméktől, vagy szolgáltatástól

Egy szolgáltatásnak általában több vevője van amelyek 
elvárásai különböznek, ezért célszerű a vevőket szegmentálni

Az „Üzlet hangja” Voice of Business” azoknak az elvárásoknak a 
csoportja, amiket a folyamatot működtető szervezet vár el a 
terméktől vagy szolgáltatástól.

Meg kell érteni a vevők elvárásait és (az üzleti elvárásokkal 
összhangban) olyan mérhető és számon kérhető elvárásokká kell 
lebontani, amelyek teljesülését biztosítani tudjuk a folyamatok 
kialakítása és irányítása által. 
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Veszteségek csökkentés

Szerda-Csütörtöki 3 emberre eső
•42 órányi feladatot 
•32,3 órára csökkentettük (23%)
•összesen a 133 óráról 112 órára csökkent a zárás 
ideje

A várakozások és felesleges tevékenységek 
kiküszöbölésével, valamint átcsoportosítással

Szerda-Csütörtöki 3 emberre eső
•42 órányi feladatot 
•32,3 órára csökkentettük (23%)
•összesen a 133 óráról 112 órára csökkent a zárás 
ideje

A várakozások és felesleges tevékenységek 
kiküszöbölésével, valamint átcsoportosítással



Végelszámolásos zárás fejlesztése

Jelen állapot 23 lépés
Jövő állapot I. 17 lépésJövő állapot II. 6 lépés



A meglévő folyamatok vizsgálata
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Mik a jelenlegi problémák és szűkkeresztmetszetek?
Nincsenek felesleges megszakítások, állásidők a folyamatban?
Túl sok energiát pazarlunk az alacsony hozzáadott értékű
tevékenységekre?
Túl sok a felesleges tranzakció az egyes osztályok, résztvevők 
között?
Túl bürokratikus az ellenőrzés?
A megfelelő helyen végzik az egyes tevékenységeket?
Milyen okok vannak a rossz hatékonyságú szervezés hátterében?

Miért? Miért? Miért? Miért? Miért?



4 dolog amire szükség van!
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További információ
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Kvalikon Kft. 

Budapest, 1125 Istenhegyi út 63/B

Telefon: (06-1) 201 12 35, 489 0003

email: nemeth.csongor@kvalikon.hu

honlap: www.kvalikon.hu


