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Termelékenységnövelés
japán módszerekkel: 

divat, vagy a siker 
kulcsa?

A világ élenjáró termelõ és szolgáltató vállalatainál a japán 

módszerek használata már régen kikerült az egzotikum kategóriából.

Alkalmazásuk a vállalati kultúra fontos eleme, a versenyképesség

megõrzésének és növelésének mindennapi eszköze.

Veresegyházy Róbert

Dr. Veresegyházy Róbert fizikus, vezetési tanácsadó, a HPC
Consulting Kft. ügyvezetõje. 1994 és 1999 között a Magyar 
Termelékenységi Központ ügyvezetõ igazgatója volt. Hazai 
és külföldi vállalatoknál, intézményeknél segíti a kaizen-, TPM-,
TPS- és leanmenedzsment bevezetését.

Termelékenységnövelés az ipari forradalomtól
a kaizenig
Több és jobb terméket, nagyobb értéket elõállítani egységnyi
munkaidõ alatt, egységnyi befektetett tõkével – a civilizációk
kialakulása óta erre törekedett az ember, hol ösztönösen, hol
tudatosan.

Az élõmunka-termelékenység és tõketermelékenység egy-
mástól nehezen választható el, amire a gépesítés hatása a leg-
jobb példa. Az ipari gépek feltalálása és a precizitás olyan
mértékének elérése után, hogy a sorozatban gyártott, elvileg
azonos alkatrészek a valóságban is csereszabatosak legyenek,
a 20. század elején megszületett a T-modell, majd nem sok-

kal késõbb a Ford termelési rendszer. Sokan ezt tekintik a
just in time (éppen idõben gyártás) elsõ példájának, így a lean,1

azaz karcsúsított gyártás elõfutárának. Több más innováción
kívül az összeszerelõ sorok alkalmazása hihetetlen mértékû
termelékenységnövekedéshez vezetett. A Ford termelési
rendszernek abban is nagy szerepe volt, hogy a szövetségesek
megnyerték a II. világháborút. A légi fölény megteremtésé-
ben az a B–24-es, négymotoros bombázó játszott nagy szere-
pet, amelyet szinte kifogyhatatlan mennyiségben ontott a
fordi elvek alapján felépített gyár: óránként egyet – ami nem
kis teljesítmény, hiszen a repülõ közel félmillió alkatrészbõl
állt!
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A termelékenységnövelés súlypontja nem sokkal a II. vi-
lágháború után Japánba tevõdött át. Részben amerikai segít-
séggel, és sok, korábban már ismert módszert integrálva
olyan know-how kezdett kialakulni, amely bár jellemzõen
kis lépésekben, de nap mint nap – és legtöbbször minimális
tõkebefektetéssel – tudta fejleszteni a minõséget, növelni a
termelékenységet. A módszertan, egyszersmind filozófia és
gondolkodásmód neve: kaizen. A kaizen fontos elemei a fo-

lyamatközpontú gondolkodás, törekvés a problémák és veszteségek

szisztematikus felismerésére és kiküszöbölésére, valamint a

gemba elv, amely leegyszerûsítve azt jelenti, hogy a termelés
problémáit a helyszínen a legcélszerûbb megérteni és megol-
dani.

A Toyota termelési rendszer kialakulása 
és elterjedése

Takarékoskodással nem lehet meggazdagodni, tartja a mon-
dás. Ám ha a takarékoskodáson azt értjük, hogy a vesztesége-

ket a vállalati mûködés minden szintjén feltárjuk, majd következe-

tesen kiküszöböljük vagy csökkentjük, olyan elõnyre tehetünk szert

versenytársainkkal szemben, amelyet a piac egyre nagyobb hánya-

dának elhódítása, így valójában feltartóztathatatlan növekedés kö-

vethet – amint a Toyota példája is mutatja.
Persze ennél több is történt a Toyotánál. Bár a cégnél el-

sajátították a Ford termelési rendszert és a tömegtermelés
legtöbb módszerét, az ötvenes évek Japánban nem kedvezett
a nagy sorozatok gyártásának, hiszen az igények ellenére a fi-
zetõképes kereslet a legtöbb jármû-kategóriában meglehetõ-
sen korlátozott volt. Erre válaszul – a Toyoda család tagjai-
nak korábbi eredményeire támaszkodva – Ono Taicsi és
Singo Sigeo kidolgozták a Toyota termelési rendszert, amely-
lyel áttörést értek el a termelékenységben a közepes gyártási
sorozatnagyságok és széles termékskálák esetében is. 

A megközelítés kulcseleme az anyagáramlás felgyorsítása.
Ideális esetben az alkatrészek, részegységek egyenként, kése-
delem, várakozás nélkül kerülnek az egyik gyártási fázisból a
másikba. Mindent éppen a megfelelõ idõben, „just in time”
készítenek el és továbbítanak – abban az ütemben, ahogyan
a külsõ vagy belsõ vevõk igénylik (valahogy így készülnek a
hamburgerek is a gyorséttermekben). Ezzel lényegében meg-
szûnnek a készletek. A jármûiparban ugyanakkor gyakorla-
tilag kivitelezhetetlen a folyamatos, egydarabos áramlás
megvalósítása minden gyártási fázisban. Az alkatrészgyártás
a legtöbb esetben megköveteli a termelõberendezések átállí-
tását, gyakran a szerszám cseréjét, amikor termékváltásra ke-
rül sor. Az alacsony készletszint és magas termelékenység el-
érése így is lehetséges. Egyrészt az átállások idejét a minimá-
lisra kell leszorítani. Hogy ezt mennyire komolyan gondol-
ták a Toyotánál, azt jól mutatja, hogy a karosszériaelemek
préselésére szolgáló gépeknél a szerszámcsere idõtartamát bõ

két évtized alatt félmûszaknyiról három percre csökkentették. Ez-
zel eleve töredékére csökken a készletezési igény, hiszen

minden elem gyártására gyakorta sor kerül. A megközelítés
másik fontos eleme a kanban rendszer, amely gondoskodik ar-
ról, hogy a stratégiai pontokban (ún. szupermarketekben) el-
helyezett, korlátozott mennyiségû készletbõl csak akkor szál-
lítsanak egy soron következõ munkaállomáshoz, amikor ar-
ra annak szüksége van, továbbá a szupermarket készleteinek
fogyása idõrõl idõre kiváltsa annak pótlását, gyártással vagy
beszerzéssel. Így megvalósul a húzórendszer (pull).

A készletcsökkentésnek további, igen fontos motivációja
is van. Ez – a közhiedelemmel ellentétben – nem a lekötött
tõke mérséklése, a cash flow növelése (bár ez sem elhanya-
golható szempont). A termelés fizikájának törvénye ki-
mondja, hogy egy valóságos termelési rendszer nem mûköd-
het tartalékok, pufferek nélkül. Ha nem áll rendelkezésre
kellõ mennyiségû munkaidõ- és gépkapacitás-tartalék, akkor
a külsõ és belsõ változékonyság kezelésére készleteket kell
felhalmozni. A készletek gyakran problémák, veszteségek

egész sorát fedik el. A gondolkodást megfordítva: ha célul
tûzzük ki a készletek minimalizálását, azzal kikényszerítjük,
hogy a rendszerünk a lehetõ legtökéletesebbé váljon, a legke-
vesebb belsõ selejt keletkezzék, a termelést a lehetõ legkeve-
sebb zavaró tényezõ (például gépmeghibásodás) hátráltassa.
A kis tételekben történõ gyártás során nagyon rövid idõ alatt
kiderülnek (és így nagyon gyorsan kiküszöbölhetõk) a minõ-
ségi problémák, így a veszteségek is arányosan alacsonyab-
bak. Így kis túlzással a just in time egy minõségfejlesztési esz-
köznek is tekinthetõ.

A Toyota termelési rendszer (TPS) a 80-as évekre nyerte el
jelenlegi formáját, majd kezdte meg világhódító útját mint
az eddig kidolgozott legeredményesebb termelési és termelé-
kenységfejlesztési rendszer. Néhány úttörõ jelentõségû kuta-
tási projekt és könyv után Womack és Jones 1996-ban meg-
jelent könyve2 a nyugati olvasó számára is nyilvánvalóvá tet-
te, hogy az immáron lean termelésnek nevezett módszer
nem csak a jármûiparban alkalmazható. Általánosítása – a
lean szemlélet – minden iparágban, az adminisztráció, a szol-
gáltatások, a közszféra legtöbb területén (például az egész-
ségügyben) is – napról napra terjed, hogy egyszerre valósul-
jon meg a növekvõ termelékenység és az ügyfelek egyre ma-
gasabb szintû elégedettsége. A könyv bemutatta a TPS elsõ
komoly sikereit az Egyesült Államokban és Európában.

A Pratt & Whitney az 1980-as években a katonai repülõgé-
pek motorjainak legnagyobb gyártója volt a világon. A hideg-
háború befejezõdése után komoly erõfeszítéseket tett mûkö-
dése karcsúsítására és polgári célú megrendelések elnyerésé-
re, teljesítésére. Mindazonáltal a vállalat gondolkodása in-
kább tömegtermelés-orientált volt. A 80-as években üzembe
helyeztek több nagy kapacitású, rendkívül gyors megmunká-
ló központot (leanes megnevezéssel „emlékmûvet”). A minõ-
ségi, átállási és egyéb problémák következtében a 90-es évek-
re egyre több jel mutatott arra, hogy nem ez a jó irány. A leg-
nagyobb változás az után kezdõdött, hogy a General Electric
hasonló részlege elõl az utolsó pillanatban megkaparintották

31_39_VeresegyhÆzy_k.qxd  2011.06.06.  15:37  Page 32



Termelékenységnövelés japán módszerekkel: divat, vagy a siker kulcsa?

2011. JÚNIUS 33

a Taichii Ohno tanítványai által fémjelzett Shingijutsu ta-
nácsadóit egy többéves projekt erejéig. A közös munka egyik
fejleményeképp az „emlékmûveket” egyenként nyolc kisebb,
egyszerûbb és lassúbb, cellába rendezett egységre cserélték –
amelyeket sokkal gyorsabban lehetett átállítani. Az ered-
mény sokak számára meglepõ volt. Amíg a megmunkálási
idõ 3 percrõl 75 percre nõtt, a folyamat teljes átfutási ideje 10
napról 75 percre csökkent! Ez jól mutatja a leanes gondolko-
dást: ha nem is hagyjuk figyelmen kívül a gyorsabb megmun-
kálás lehetõségét, a veszteségek (japán szóval: muda) csökkentésé-

nek, az átfutási idõk rövidítésének messze hatékonyabb módja az

értéket nem adó lépések kiküszöbölése.
A 90-es évek elejére veszteségessé váló Porschéhez szintén

Shingijutsu-tanácsadók érkeztek. Bár a projekt motivációja a
költségcsökkentés volt, szinte a teljes mûködést átalakítot-
ták. A japán tanácsadó a motor-összeszerelõ üzembe tett el-
sõ látogatásakor, kissé színpadiasan a következõt mondta:
„Hol az üzem? Ez egy raktár!” Az azonnal elkezdett készlet-
csökkentõ tevékenység keretében a beszállított alkatrészek és
gyártásban lévõ készletek mennyiségét alig több mint egy év
alatt 28 napról egy napra elegendõ mennyiségûre csökken-
tették. 1994 júliusára a közös munka, elsõsorban a just in

time bevezetése kezdte meghozni gyümölcseit. A Porsche

történetében elõször legördült a gyártószalagról egy

olyan autó, amelyen semmit nem kellett javítani! A Por-
sche esete még egy tanulsággal szolgál. A Shingijutsu-projekt
elõtt a klasszikus kaizen bevezetésével is próbálkoztak. Bár

ennek eredményei nem voltak elhanyagolhatók, a
Porschénál az egyes folyamatok és folyamatlépések jobbítá-
sán, a veszteségek lépésrõl lépésre történõ kiküszöbölésén
felül még mélyebbre ható, rendszerszintû változtatásokra
volt szükség. Erre pedig a legjobb a lean módszer, amely bár
támaszkodik is rá, de túl is mutat a klasszikus kaizenen. En-
nek ellenére a kaizent hiba lenne meghaladott, már nem fej-
lõdõ filozófiának és módszertannak nevezni, hiszen folya-
matosan építi magába az újabb módszereket, sõt kijelenthet-
jük, hogy a lean „lelke”.

A lean bevezetése

Megéri bevezetni a karcsúsított gyártást? Ezt a kérdést sokan
felteszik napjainkban. Valóban sikeresebb, versenyképesebb,
nyereségesebb lesz a vállalatom? Bár számtalan példa mutat-
ja, hogy a lean módszeres bevezetésével 50 százalékot meghaladó

mértékû termelékenységnövekedést, helymegtakarítást, selejt- és

készletcsökkenést lehet elérni, a válasz nem minden vállalat szá-
mára magától értetõdõ.

Bár eddig keveset beszéltünk róla, a japán termelékenysé-
gi módszerek sikeres bevezetése a felsõ szintû vezetõk hozzá-
állásával és a vállalati kultúrával szemben támaszt bizonyos
igényeket, amelyekrõl elsõsorban a „Csapdák és veszélyek”
részben szólunk.

A bevezetés melletti döntést nagyban elõsegíti, ha a válla-
lat számszerû stratégiai és operatív célokat tûzött ki, amelyek
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az értékteremtõ folyamatokat is érintik. Ugyanakkor a terme-

lékenységnövelõ módszerek bevezetése nem öncél, az eredmények-

nek elõbb vagy utóbb a vállalat pénzügyi mutatóiban is meg kell 

jelenniük. Ezért – bár gyakran nem egyszerû – meg kell kísé-
relni a bevezetés könnyen mérhetõ hozadékait (például az át-
futási idõ, a belsõ selejt, a készlet és a készlethordozási költsé-
gek csökkenése) a pénz nyelvére is lefordítani. Ugyanakkor
tisztában kell lennünk azzal, hogy a hagyományos gondolko-
dással, amely állandó átállási idõvel és költséggel számol, más
eredményre jutunk – gyakran arra, hogy a költségcsökkentés
módja a kevesebb átállás. Ez teljes mértékben szemben áll a
TPS-elvekkel, amelyek szerint az átállások számát növelni
kell, ellenben az átállások fajlagos idejét jelentõsen csökken-
teni – így kisebb tételek gyártása is kifizetõdõvé válik.

Ha megszületett az elhatározás, akkor nincs más hátra,
mint felépíteni a lean házat. Minden iskolánál megtaláljuk a
lean ház saját tervrajzát és interpretációját. A közös bennük,
hogy a háznak alapozás kell, amelyre a kaizen eszközök kivá-
lóan alkalmasak: problémamegoldó módszerek, javaslati
rendszer, a minõségi munkakörnyezet megteremtése, a
munka standardizálása, magas szintû vizualizálás, gyors átál-
lások (lásd az 1. ábrát). Külön érdemes kiemelni a TPM-et
(Total Productive Maintenance – teljes körû hatékony kar-
bantartás). Ez gépek, berendezések esetében talán a leghaté-
konyabb veszteségcsökkentõ módszer, amely mára önálló, a
termelésen kívül is használható rendszerré nõtte ki magát, és
a legtöbb kaizen módszert integrálta.

Az alapok megléte esetében a gyors, hatékony termelés-
hez és anyagáramláshoz még meg kell küzdenünk a vevõi
igények változékonyságából adódó problémával. Közkeletû
tévedés, hogy a TPS készletek nélkül, a vevõi igényeket köz-
vetlenül követõ gyártásra törekszik – ez csak nagy vesztesé-
gek árán volna lehetséges. A valóságban a lean ház heijunka

eleme éppen azt célozza meg, hogy a termelést, amennyire csak le-

het, kiegyenlítse, „kisimítsa”. Ennek egyik legegyszerûbb, még-
is hatékony eleme egy – általában – végtermék-szupermarket
létrehozása, amely a vevõi igények változékonyságát próbál-
ja meg leárnyékolni a gyártás elõl. Ahhoz, hogy ez a szuper-
market határozottan kisebb legyen, mint egy hagyományos
termelõ vállalat késztermékraktára, minél kisebb tételekben
célszerû termelni, és a napi termékmixet a rövid távú vevõi
igény (beérkezett konkrét megrendelések) és a szupermarket

fogyása alapján kell összeállítani. Ezt gyakran egy bonyolult
algoritmus segítségével végzik, hogy a mix napi szintû válto-
zása az elõre jelzetthez képest alacsony legyen. Ennek nagy
elõnye, hogy így nem kényszerítik a beszállítókat nagy kész-
letek tartására, és elkerülhetõ az ellátási láncokban gyakran meg-

figyelt és leírt ún. ostorcsapás-effektus, amikor az ellátási lánc
egy elemében történt változás exponenciálisan felerõsödik.

Amíg a hagyományos – gyakran ERP-rendszerek által tá-
mogatott – termelésben a gyártás minden elemét megkísér-
lik tervezni és ütemezni, addig a heijunka üzemi területen
történõ bevezetése során minden értékáramban jellemzõen
csak egy olyan pontot jelölnek ki, amelyet ütemezni kell. Az
ezt megelõzõ munkaállomásokat kanban húzórendszer köti
össze, míg az azt követõ munkaállomásoknál már a FIFO el-
vet követõ egydarabos, vagyis kis tételes áramlás a jellemzõ.

A Toyota (és így a lean ház) két pillérje közül a legismer-
tebb a just in time, amelyrõl korábban már volt szó. Ennek fõ
elemei a külsõ és belsõ vevõi igények ütemét figyelembe ve-
võ gyártás, az egydarabos áramlás (gyakran gyártócellákban),
és amikor a folyamatos áramlás nem megvalósítható, a húzó-
rendszer. A húzórendszer leggyakoribb, de nem egyedüli megvaló-

sulási formája a kanban rendszer. Amíg egy soron következõ
munkaállomás nem jelzi – például kanban kártyák segítségé-
vel – az igényét, addig nem történik szállítás. Szállítás hiányá-
ban pedig nem keletkezik készletfogyás, amelyet pótolni kell
– így az adott részegységbõl nem gyártanak többet. Mint lát-
ható, a húzórendszerben az információ és az anyag áramlása
egymással szemben történik, míg a hagyományos, tolórend-
szerben azonos az anyag és az információ áramlási iránya.

A Toyota-ház másik oszlopa a jidoka. Anélkül, hogy jelentõ-
ségét alábecsülnénk, csak röviden szeretnénk utalni rá: ez biz-
tosítja a just in time számára, hogy lehetõleg ne keletkezzen se-
lejt egy adott helyen, vagy ha mégis, az ne kerülhessen a követ-
kezõ feldolgozási helyre („a minõség beépítése a folyamatok-
ba”). Ez a megközelítés önmagában is termelékenységnövelõ,
hiszen ha probléma esetén egy gép automatikusan leáll, akkor
nincs szükség pusztán azért egy gépkezelõre, hogy probléma
esetén leállítsa. Összeszerelõ sorok esetében jóval nehezebb a
hibák gépi érzékelése, itt a dolgozóknak probléma észlelése
esetén joguk és kötelességük ezt azonnal jelezni, és – akár egy
teljes sor – leállítását kezdeményezni. Az automatikus vagy
dolgozói gépleállás és gépleállítás gyors problémamegoldási fo-
lyamatot vált ki. Összességében ez a megközelítés jóval költség-
hatékonyabb, mintha folytatódna a hibás alkatrész további
megmunkálása, beépítése, amelyet esetleg csak a végtermék-el-
lenõrzés szûr ki. Itt újabb példáját látjuk annak, hogy a régi
gondolkodásmódot fel kell váltania egy újnak. Nem az a terme-

lékeny megoldás, ha a termelõeszköz folyamatosan mûködik – csu-

pán azért, hogy olyan készletet termeljen, amelyre jelenleg nincs

szükség (túltermelés), vagy selejtet állítson elõ.

Van még egy rendkívül fontos módszer, amely szintén se-
gít a veszteségek feltárásában és egy jóval karcsúbb rendszer
kialakításában. Ez az értékáram-feltérképezés (Value Stream

Ha nem is hagyjuk figyelmen kívül 

a gyorsabb megmunkálás lehetõségét,

messze hatékonyabb módszer a veszte-

ségek csökkentésére és az átfutási idõk

rövidítésére az értéket nem adó lépések

kiküszöbölése.
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Mapping, VSM). A jelen realitásainak és a jövõ lehetõségei-
nek vizsgálata után segít megtervezni, hogy egy termékcsa-
lád esetében hogyan lehet megvalósítani a just in time terme-
lést, s ez milyen fejlesztési igényeket jelent az egyes munka-
állomásoknál (például az átállási idõ csökkentése, gépi ren-
delkezésre állás növelése).

A lean gyártás hatalmas elõnye, hogy egyesíti magában a
manufakturális termelés rugalmasságát és tömegtermelés
hatékonyságát. Ehhez persze alapvetõ szemléleti változásra
van szükség, amelynek lényegét A lean kontra tömegtermelés

címû táblázat foglalja össze.

Csapdák és veszélyek a lean bevezetése 
kapcsán

Felületes tudásra és tapasztalatokra hagyatkozunk. Munka-
társa büszkén lobogtatja egyhetes tanfolyamon szerzett lean-
menedzseri oklevelét. Való igaz, hogy több olyan egyszerû,
japán eredetû módszer van, amelyeket megismerve kevés
kockázattal lehet kísérletezni és veszteséget csökkenteni.
Ugyanakkor vannak olyanok is, amelyeknél túl nagy árat
kell fizetni a hibázásért. Tengerentúli példát idézve: egy

üzem termelése kis híján összeomlott a kanban nem kellõen
körültekintõ bevezetése során, holott a számos szabály közül
csak egyet nem tartottak be: „a kanban kártyákat mindenki
kezelte, sõt húgaik és nõvéreik is”. Jelentõs lépés megtétele
elõtt bizonyosodjon meg arról, hogy munkatársai kellõen
felkészültek, és akár még korábbi munkahelyükön megsze-
rezték a kellõ jártasságot.

Vakon megbízunk a külsõ tanácsadókban. Jó nevû tanácsadó
cég híres vállalatokat sorol fel a referencialistáján. De valóban
bizonyos, hogy ezeknél nem a külföldi anyacég munkatársai
dolgoztak? A gyors átállási referencia nem csak egy rövid tré-
ninget takar? Érdemes különbözõ forrásokból meggyõzõdni ar-
ról, hogy a vállalatánál tervezett projekt résztvevõi nemcsak kel-
lõ ismerettel rendelkeznek, hanem a jelenlegi fejlesztési célkitû-
zésre vonatkozólag is van olyan elképzelésük, amelyet bárkivel
szemben meg tudnak védeni. A lean olyan koncepció, amely
nem egy esetben ellentétesnek tûnik a józan ésszel, kellõ mély-
ségû megértéséhez évekre, ha nem még több idõre van szükség.
Nem véletlen, hogy a legkiválóbb tanácsadók, közismert köny-
vek szerzõi nemegyszer írják önéletrajzukban: „Húsz éve vezeti
be a leant termelõ vállatoknál, és ma is tanulja.”

A lean bevezetését bajnokokra bízzuk. Vannak módszerek,

LEAN KONTRA TÖMEGTERMELÉS

Tömegtermelés Lean termelés

Gépek nagy, gyors, univerzális kisebb (akár lassúbb) célgépek

Gyártási tételek nagysága nagy közepes vagy kicsi

Tételgyártás oka terv szupermarketfogyás

Tételtovábbítás oka elkészült – push szükség van rá – pull

Fõ puffer készletek kapacitás

Átállás minél kevesebb, minél tovább gyártani a gyakoribb termékváltási 

ugyanazt igényhez igazodva lerövidíteni

Készletek mennyisége ad hoc módon szabályozott pontosan meghatározott min. és max.

Ütemezés minden pontra tervezett egy pontra tervezett

Áramlás „turbulens” „lamináris”

Minõségbiztosítás gyakori ellenõrzés, megakadályozni a nem megfelelõségek

statisztikai kontroll kialakulását

Dolgozók specializálódtak flexibilisek (multi-skilled)
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amelyek bevezetését rá lehet bízni a kiváló szakemberekre,
míg a többséggel csak a változásokat kell elfogadtatni. A ja-
pán módszerek jellemzõen nem ilyenek. A bevezetés szinte
minden fázisában (így a projektszerû bevezetést megelõzõ
vagy követõ folyamatos fejlesztés során is) szükség van a dol-
gozók közremûködésére – legyen szó a mindennapi jobbítá-
si javaslatok benyújtásáról, vagy aktív részvételrõl a gemba

(az értékteremtés helyszínén végzett) workshopokban.
Ugyan ki ismerhetné jobban egy folyamat problémáit, mint
az, aki esetleg évtizedek óta mûködteti azt a folyamatot,
azon a munkahelyen dolgozik? Olyan vállalati kultúra nem
kínál termékeny talajt a lean bevezetésére, ahol a dolgozók
javaslatait nem veszik figyelembe, ahol csak a vezetõk véle-
ménye számít. A lean bevezetése során egyszerre van szükség
a felülrõl lefelé és alulról felfelé induló kezdeményezésekre.

A leant költségcsökkentõ módszernek tekintjük. Kétségte-
len, hogy a koncepció és a módszerek bevezetése elõbb-
utóbb jelentõs költségmegtakarítással jár, ez elvárás is. Ezzel
szemben komoly hiba már a kezdeteknél erre koncentrálni.
A lean ház szisztematikus felépítése helyett a rövid távú meg-
takarításokra való törekvés arra fog ösztönözni, hogy a mun-
katársak „mazsolázzanak” a módszerekbõl. Ennek az lesz az
eredménye, hogy a kezdetben akár látványos eredmények
nem lesznek fenntarthatók. Bár a pénzben is kifejezhetõ kö-
zép- és hosszú távú célok kitûzésére szükség van, a legjobb és
legjobban fenntartható, sõt javítható eredmények eléréséhez
türelem kell.

A japán termelékenységnövelõ módszerek 
és termelési rendszerek alkalmazásának 
elterjedése Magyarországon

A nyolcvanas éve második felében – Shoji Shiba professzor
vezetésével – a minõségfejlesztés volt az a terület, ahol a kor-
szerû japán módszereket elõször kezdték szervezett formá-
ban alkalmazni.

A japán és a magyar kormány közötti megállapodásnak
köszönhetõen 1994-ben kezdhette meg mûködését a Magyar
Termelékenységi Központ. A központ munkáját segítõ japán
szakértõk, tanácsadók magyar kollégáikat – amikor erre le-
hetõség nyílt – hazai vállalatoknál, közös helyszíni munka
során készítették fel, ott adták át nekik a kaizen know-how-
ját. Az egyik elsõ ilyen vállalat a Herendi Porcelánmanufak-

túra volt. A projekt bebizonyította, hogy a kaizen módszerek
manufakturális körülmények között is jól mûködnek. A
módszer bevezetése során – az idegenkedés leküzdésére –
gyakran hangsúlyoztuk, hogy a módszereket a hazai körülmé-

nyekhez adaptáljuk. Valójában erre alig volt szükség. Ahogyan
egy néhány évvel ezelõtti konferencián egy német tulajdonú
vállalat vezetõje válaszolt a japán módszerek hazai alkalmaz-
hatóságát firtató kérdésre: „Hagyjuk el a reggeli tornát, és ak-
kor jól mûködnek.” 

További termelékenységfejlesztési know-how áramlott be
az országba a gépjármûgyártók és beszállítóik megjelenése
révén, akik magukkal hozták az anyavállalatnál alkalmazott,
gyakran japán eredetû módszereket. Az iparág azóta is élen
jár a lean bevezetésében. A Magyar Gépjármûipari Szövetség
felkérésére 2007–2008 folyamán 63 gépjármûipari vagy a
gépjármûiparnak beszállító vállalat vett részt a cikk szerzõjé-
nek aktív közremûködésével lebonyolított, kérdõíves felmé-
résben (lásd a keretes írást).

A felmérés eredménye azt mutatta, hogy a korszerû ter-
melékenységi módszerek bevezetése terén még rengeteg a
tennivaló – annak ellenére, hogy naponta újabb és újabb ta-
nácsadó cégek lépnek be a lean módszerrel kapcsolatos ta-
nácsadás (egyre divatosabb) területére. Személyes tapasztala-
taink azt mutatják, hogy a vállalatok jellemzõen az egysze-
rûbb, alapozó módszerek bevezetése terén érnek el szép sike-
reket, míg a just in time bevezetésekor sajnos gyakran csak félme-

goldások születnek – akár saját erõbõl, akár tanácsadó cégek
közremûködésével történt a bevezetés.

Megfigyeléseink szerint a vezetõ gépjármûipari vállalatok
járnak élen a „haladó” módszerek alkalmazása terén. A hiba-
kizáró módszerek vonatkozásában sok kiváló megoldást lát-
tunk, de a húzórendszer bevezetése és az azt támogató belsõ
szállítás terén még mindig van lehetõség a fejlõdésre. Az ér-
tékáram-feltérképezés után felvázolt jövõbeli állapotok rit-
kán tükrözik a lehetséges legjobb választást – széles körben
publikált kiadványban is jelent meg olyan megoldás, ahol a
heijunka elv szerinti ütemadó helye rosszul volt megállapítva. 

Elektronikai cikkeket gyártó, nagynevû vállalat panelgyár-
tó üzemében töltve el néhány napot, megtudhattuk, hogy
olyan tanácsot kaptak, miszerint végtermék-szupermarketet
lenne célszerû létrehozniuk. Ez valóban egy szokásos megol-
dás, azonban ebben az esetben nem lett volna praktikus, hi-
szen a szemre azonos panelek a gyártás utolsó fázisában lesz-
nek a célország és -nyelv szerinti programmal feltöltve, így a
végtermékféleség ebben a munkafázisban megsokszorozó-
dik. Ezért mi e fázis elé javasoltuk az utolsó szupermarket el-
helyezését.

Találkoztunk olyan vállalattal is, ahol – a cellában történõ
termelés lényegét félreértve – mindössze úgy osztották el a
munkát a dolgozók között, hogy a sorrendben következõk-
nél a ciklusidõ kisebb legyen, mint a megelõzõknél, mond-
ván, hogy így nem halmozódik fel készlet a „cellán” belül.

Sajnos Magyarországon még most is sokan nem ismerik

Nem az a termelékeny megoldás, ha 

a termelõeszköz folyamatosan mûködik

– csak azért, hogy olyan készletet ter-

meljen, amelyre jelenleg nincs szükség

(túltermelés), vagy selejtet állítson elõ.
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A Magyar Gépjármûipari Szövetség által 2007–2008 során

lebonyolított felmérésben részt vevõ vállalatok méretüket

tekintve a kisvállalattól a nemzetközi nagyvállalatig jól rep-

rezentálták az iparágat. Általában elmondható, hogy a kül-

földi tulajdonú nagyvállalatok – azok között is az OEM vagy

elsõ körös beszállítók – járnak élen a kaizen és lean mód-

szerek alkalmazása terén, ezek túlnyomó többségénél már

kialakult a lean szervezet is. A legtöbb vállalatról elmondha-

tó, hogy ismeri a módszereket (a részletes kérdõívben mint-

egy 50 módszer ismertségére és alkalmazásának mélységé-

re, kiterjedtségére kérdeztünk rá).

Az ismeretek mélységére vonatkozólag viszont gyanakvás-

ra adhat okot, hogy a lean termelést ismerõ vállalatok mint-

egy negyede azt válaszolta, nem ismeri a Toyota termelési

rendszerét. Ezek után nem meglepõ, hogy a cellában terme-

lés és még inkább a húzórendszer bevezetése tekintetében

nagyok az elmaradások. A bevezetési tervek sem mondha-

tók túlzottan ambiciózusnak. Bár a válaszadók több mint 80

százaléka tartja a leant rendkívül fontosnak, egynél több

konkrét módszer bevezetését csak töredékük tervezi.

Ahogyan a felmérés eredményeit összefoglaló ábrán látha-

tó lean radar is mutatja, a vállalatok többsége kissé elha-

nyagolja a dolgozók bevonását és képzését. Mintha a Henry

Ford korabeli felfogás köszönne vissza, amikor a soron dol-

gozókat alig tekintették többnek beszélõ szerszámnál. Ezzel

éles ellentétben áll a japán felfogás, amely a dolgozók ötle-

teire, közremûködésére is nagymértékben számít. A vezetõ

japán vállaltoknál a dolgozók évente több tucat javaslatot

nyújtanak be, amelyek túlnyomó többsége meg is valósul

(vagy már a benyújtás pillanatában megvalósult), sõt akad-

nak cégek, ahol az egy fõre jutó benyújtott javaslatok szá-

ma a több százat is eléri. Ezzel szemben a felmérésben részt

vevõ vállalatok alig több mint 5 százaléka esetében haladja

meg ez a szám a négyet. Tapasztalataink szerint a helyzet

azért ennél valamivel jobb, hiszen sok dolgozói ötlet meg-

valósul, ha formálisan nem is nyújtják be.

Egy másik, az átlagosnál rosszabbul teljesítõ terület a ter-

melés rugalmassága. Ennek összetevõi az átállások gyorsa-

sága, a cellában történõ termelés aránya, valamint a vevõi

megrendelések gyors, rugalmas teljesítésének képessége.

A korábbi felmérésekhez képest javuló tendenciát mutat vi-

szont a készletek nagysága (kivéve az alapanyagkészletet,

amely még mindig meglehetõsen magas). A jellemzõ kész-

árukészlet 3 napos, a gyártásban lévõ készlet 5 napos, míg

az alapanyagkészlet 16 napra volt átlagosan elegendõ.

A többi területen viszonylag kiegyensúlyozott a kép, de lát-

ható: a vállalatok többségének még sokat kell tennie azért,

hogy a termelés ki tudja használni a korszerû módszerek

adta lehetõséget, és így ezen a területen megközelítse a vi-

lágszínvonalat.

Magyarországi leanbenchmarking-felmérés eredményei 

A lean felmérés eredményei
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fel vagy elutasítják a lean bevezetésének fontosságát. Jártunk
olyan nagyvállalatnál, amely a gazdasági visszaesés idején is
a készletnövelést választotta ahelyett, hogy a lean módszere-
ivel növelte volna a termelékenységet – a következõ raktár
építése már folyamatban volt –, miközben a vállalatnál jól
képzett leanmenedzser dolgozott. A tréningeken gyakran
halljuk azt a megjegyzést, miszerint kár, hogy a vállalat veze-
tõi nincsenek a résztvevõk között.

A legnehezebb feladattal egy magyar tulajdonú gépgyártó
vállalatnál találkoztunk. A TPS ideális alkalmazási környeze-
te közepes vagy nagy sorozatok, kevés termék egy értékáram-
ban, viszonylag stabil vevõi igény. Ezzel szemben a vállalat
kis sorozatú vagy egyedi termékeket készít, amelyek ráadásul
meglehetõsen munkaigényesek (akár 300 munkaóra is ter-
mékenként). Felvetõdött a kérdés: bevezethetõ-e a just in

time, alkalmazható-e húzórendszer ebben az esetben? A he-
lyi kollégákkal a kérdést alaposan körüljárva arra a következ-

tetésre jutottunk, hogy igen, van mód, de el kell szakadni a ha-

gyományos, tankönyvi sablonoktól – vissza kell nyúlni a just in

time alapjaihoz.
A megfigyelések, elemzések során hamar kiderült, hogy

csodák nincsenek: a hosszú átfutási idõk, gyakori szállítási
késések fõ oka a sok gyártásban lévõ készlet. Egy kisebb soro-
zat alkatrészeinek megmunkálása is sokszor napokig hátrál-
tatta más termékek elkészítését. S bár mindenhol készleteket
lehetett látni, amikor az összeállításra, hegesztésre került
volna a sor, kiderült, hogy valami szinte mindig hiányzik. A
hiányt ilyenkor tûzoltómunkában kellett pótolni. Késõbb ki-
derült, hogy a hiányzó alkatrész valójában korábban is elké-
szült, csak az elõzõ sorozatnál felhasználták, vagy minõségi
probléma miatt félretették, esetleg egyszerûen elkallódott –
már amennyire ez a legjobb kifejezés egy akár többmázsás
alkatrész esetében.

Kézenfekvõ megoldásnak látszott, hogy olyan mechaniz-
must kell bevezetni, amely korlátozza a készleteket – csak
éppen nem a kanban, hanem az ún. szekvenciális húzórend-
szer segítségével. Ennek az a jellemzõje, hogy a húzójelet
nem a megelõzõ munkaállomáshoz, hanem a gyártás kez-
detéhez továbbítják. Az egyes munkaállomások között a
különbözõ termékek alkatrészei a FIFO elv szerint követik
egymást. Az áramlás mindaddig folyamatos, amíg a készlet-
mennyiség (munkaórában kifejezve) el nem éri a megenge-
dett mértéket, mert akkor nemcsak a szállítás áll le, hanem
a megelõzõ munkaállomáson a termelés is, hiszen „meg-
telt” a rendszer. Ez leggyakrabban egy szûk kapacitást je-
lentõ munkaállomásnál következik be, és mindenképpen
jelenteni kell az üzemvezetés felé, hogy megfelelõ intézke-
déseket lehessen tenni, végsõ esetben túlórában hozva be a
lemaradást.

A gyakorlati megvalósítás során számos problémát kellett
megoldani, például a raklapnyi mennyiségek kialakítását egy
termék azon alkatrészeibõl, amelyek hasonló megmunkálási
fázisokon mennek keresztül, úgy, hogy idõben kb. hasonló
mértékû munkát jelentsenek, és mind térfogatra, mint súly-
ra jól kezelhetõk, szállíthatók legyenek.

A bevezetés humán oldala sem volt könnyû. Évtizedes
gyakorlatokon, beidegzõdéseken nem könnyû változtatni. A
projekt közvetlen résztvevõit nem kellett meggyõzni, hiszen
az õ ötleteiket felhasználva, tapasztalataikra támaszkodva
alakult ki a bevezetésre váró rendszer. A többiek esetében
változatos módszereket használtunk, hogy nyitottá váljanak
egy új stílusú munkavégzésre, amelynek legsikeresebb eleme
egy egész napos workshop volt. Ennek keretében egyszerû,
de a lényeget jól kidomborító – a módszerhez hasonlóan
egyedileg kidolgozott – szimulációs játékra került sor.

Az elsõ tesztek sikeresek voltak, az átfutási idõ rövidülése el-
érte az 50 százalékot is. Bár még sok munka volt hátra, a pro-
jekt teljes kibontakozásába beleszólt az iparágat is érintõ világ-
gazdasági válság, hiszen tipikus ciklikus iparágról volt szó.

Sok magyar vállalat nehezen kötelezi el magát a – jellem-

A japán eredetû fogalmak magyarázata

Gemba – Szó szerint a „tényleges hely”: termelés eseté-

ben az üzemi terület, a munkavégzés, az értékteremtés

helyszíne. A gemba elv szerint a problémát a helyszínen

lehet legkönnyebben megérteni, így a vezetõ vagy a mér-

nök számára is úgy szól a tanács, hogy menj a helyszínre!

Heijunka – A termelés kiegyenlítését, kisimítását jelenti.

Fõ eleme, hogy az egyes terméktípusokat meghatározott

sorrendben és mennyiségben, minél gyakrabban és mi-

nél kisebb tételekben kell gyártani.

Jidoka – Egyszerre jelenti a minõség gazdaságos beépíté-

sét a folyamatokba, valamint az emberi és gépi munka-

végzés szétválasztását. Hiba, nem megfelelõ mûködés

esetén a gép automatikusan leáll, vagy a dolgozó jelzi 

a beavatkozás szükségességét, és ha kell, a sor leállítását

kezdeményezi.

Kaizen – „Jó irányú változás”: folyamatos, általában kis

lépésekben megvalósuló fejlesztést, jobbítást jelent. Célja

a problémák megoldása, és az értéket nem adó folyamat-

lépések, általában a veszteségek kiküszöbölése.

Kanban – Szó szerint látható jelet vagy táblát jelent. 

A kanban rendszer a just in time egyik megvalósítási 

formája, vizuális irányítási eszköze. Kanban kártya vagy

más jelzõeszköz biztosítja a húzójelet a szállítás vagy 

a termelés számára.

Muda – Veszteség, pazarlás. Taiichi Ohno szerint a 7 fõ

veszteség a következõ: túltermelés, a feltétlenül szüksé-

gesnél nagyobb készletek, több mozgás és szállítás, fölös-

leges folyamatlépések, várakozás, selejt. Nyolcadikként

gyakran említik a kihasználatlan emberi potenciált.
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zõen több évre szóló – lean bevezetésének programja mel-
lett. Számukra azt a jól bevált gyakorlatot tudjuk javasolni,
hogy kezdjék olyan programmal, amelynek a hatásai rövid távon

is érvényesülnek, s egyszersmind megteremtik a just in time gyár-

tás bevezetéshez elkerülhetetlenül szükséges, nagyfokú stabilitást.
A veszteségek sikeres csökkentéséhez nem lehet eléggé hang-
súlyozni a megbízható helyszíni adatgyûjtés, valamint az azt
követõ adatelemzés és fejlesztési akciók fontosságát. Kiváló
példa a géphatékonyság növelésére szolgáló módszertan,
melynek alkalmazására leggyakrabban a TPM-bevezetési
program egyik kezdeti lépéseként kerül sor. A kaizen tevé-
kenység keretében megvizsgáljuk, mely okok váltják ki, hogy
egy gép, gépsor a rendelkezésre álló idõ alatt nem tud teljes
kapacitásával jó termékeket elõállítani. Ezen okok gyakran
szerteágazóak, például váratlan gépmeghibásodások, elhúzó-
dó átállások, gyakori kisebb megállások, szervezési problé-
mák (például elhúzódó mûszakátadás, késve érkezõ alap-
anyag), selejtes termékek elõállítása stb.

A gépjármûiparon kívül több más iparágban is – például a
gyógyszeriparban (ahol az iparág sajátosságai miatt a készlet-
csökkentés lehetõsége meglehetõsen korlátozott) – közremû-
ködtünk a géphatékonyság-növelési projektekben. Általános
tapasztalat, hogy a projektek kezdetén a dolgozók, de sokszor
még a karbantartók vezetõje is csak tehernek érzi az adatgyûj-
tést. Csak akkor változott meg a véleményük, miután már
legalább egy hónap adatait összegyûjtötték és elemezték –
amikor egyértelmûvé váltak a legnagyobb veszteségek és
azok mértéke. Ez gyakran meglepetés volt még a karbantar-
tók számára is – pláne, amikor kiderült, hogy a gépsor a lehet-
séges teljesítménye felét sem éri el (holott a normateljesítés-
sel nem volt gond). A következõ lépés a legnagyobb vesztesé-
gek kiindulási okainak megtalálása, majd célzott fejlesztések,
akciók indítása a megszüntetésükre vagy csökkentésükre.
Ezek nagy része egyáltalán nem vagy csak minimális mérték-
ben igényel befektetést. Olyan is elõfordult, hogy egy több tíz
millió forint értékû, általában korszerûnek mondható gépen
kellett több kisebb átalakítást elvégezni, mivel a tervezésekor
nem vettek figyelembe alapvetõ TPM-szempontokat. Majd-
nem minden esetben sor kerül az átállások standardizálására,
az átállási idõk csökkentésére. A célzott akciók összesített haté-

konyságnövelõ hatása nemegyszer az 50 százalékot is eléri. Ez azt
jelenti, hogy egy korábban három mûszakos munkarendben
üzemelõ gép ezentúl két mûszakban is le tudja gyártani a ko-
rábbi mennyiséget.

Lean a termelésen kívül

Az elmúlt száz évben a termelékenység növelésében a gép-
jármûipar járt az élen, a legfejlettebb módszerek többségét is
ott dolgozták ki. Az élenjáró Toyota termelési rendszerének
ismertté válása kisebbfajta forradalmat idézett elõ elõször a
gépjármûiparban, majd további iparágakban is. Nem telt be-
le sok idõ, az autógyáritól messze elütõ környezetben is si-

kerrel kezdték alkalmazni az immár leannak, karcsúsított
termelésnek nevezett módszert.

Természetesen a lean több, mint egy rendkívül hatékony
módszertan. A lean szemléletet, gondolkodást elsajátítva

a gazdaság és a szolgáltatások egész sorában lehetséges át-

törés elérése mind a termelékenység, mind az ügyfél-elé-

gedettség növelése terén.

Érdemes analógiákat keresni a lean által leginkább üldö-
zött, gyártásban lévõ készlettel. Ilyet nem nehéz azonosítani
a vállalati adminisztrációban, a banki hitelügyintézés, a biz-
tosítások megkötése esetében. A feldolgozandó dokumentu-
mok, az elintézendõ ügyek mind-mind készletet jelentenek,
amelyek gyakran sorban állnak, várakoznak, késedelmet
okoznak, elkallódnak, idejétmúlttá válnak.

Egy másik terület, ahová az angolszász országokban meg-
lehetõsen gyorsan betört a lean szemlélet, az egészségügy. So-
kan találkoztunk már azzal a helyzettel, hogy mi vagyunk a
„készlet”, egy kivizsgálás során akár órákat várakozunk, csak-
hogy a „termelõkapacitás” maximálisan ki legyen használva.
A folyamatban töltött idõ (átfutási idõ) – ami a lean egyik
legfontosabb mutatója – bizony nagyon hosszú lehet.

Magyarországon is egyre több területen (az egészségügyet
is beleértve) próbálkoznak a lean bevezetésével. Ugyanakkor
félõ, hogy sok idõ telik el addig, amíg a piac az iparon kívül
is kikényszeríti a cikkben említett hatékony módszerek elter-
jedését – holott Európa élmezõnyéhez való felzárkózásunkat
nagyban gyorsíthatná a lean széles körû bevezetése.

***

A termelékenység növelése japán eredetû módszerekkel mesz-
sze több múló divatnál – ezt számos magyarországi vállalat
példája is mutatja. Sõt, ez több mint lehetõség – inkább kény-
szer, amely nélkül számos iparágban már egyszerûen nem le-
het versenyben maradni. Magyarországon eddig a legnagyobb
sikereket e téren a külföldi tulajdonú és az intenzív nemzetkö-
zi versenynek kitett vállalatok érték el. Ugyanakkor még sok a
tennivaló, hogy a haladó módszerek elterjedjenek, s a gazda-
ság és az intézményrendszerek minél nagyobb arányban sajá-
títsák el ezt a szemléletet, alkalmazzák e módszereket.
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A cikkel kapcsolatos gondolatait ossza meg a magyar szerkesztõ-

vel: dr. Koltai Tamás, koltai@mvt.bme.hu

A szerzõ megjegyzései

1 Szokás karcsúnak vagy karcsúsítottnak fordítani, de mivel ez

nem fedi pontosan a szó, fogalom jelentését, Magyarországon

is az eredeti, angol kifejezés használata terjedt el.

2 Jones, D. T. és Womack, J. P.: Lean szemlélet. HVG Kiadói

Zrt., 2009.
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