XII. LEAN FÓRUM
FOLYAMATFEJLESZTÉSI KONFERENCIA
2019. április 10-11.

Idén 12. alkalommal került megrendezésre az országos Lean Fórum - Folyamatfejlesztési Konferencia.
A helyszín – az eddig évekhez hasonlóan a Hotel Benczúr volt.
Az idei konferencián kiemelt témái között szerepelt a Lean Vezetés - Lean coaching, az Ipar 4.0. és a
Lean a gyakorlatban, a Lean Quality – Lean Six Sigma és a Lean Office – Folyamatfejlesztés.
A konferenciát Dr. Németh Balázs a rendező
Kvalikon Kft. ügyvezető igazgatója nyitotta meg.
Bevezetőjében elmondta, hogy az elmúlt évek
sikeres rendezvényein eddig több mint 180 vállalat
előadói osztották meg tapasztalataikat a
termelékenység fejlesztési és veszteségcsökkentési
módszerek alkalmazása területén és bízik abban
hogy az idei konferencia is hasonlóan sikeres és
hasznos lesz, mint az eddigi rendezvények.

Az első előadó Szamalovits Tibor János Senior Folyamatos Fejlesztési Vezető volt a Grundfos
Magyarország Kft. képviseletében, Lean és Kaizen tevékenységek és
eredményeik a Grundfosnál címmel. Előadásában bemutatta az az utat,
amelyet cégük a 2008-tól napjainkig megtett. Kezdetben csak a termelésre
koncentráltak (Grundfos Shopfloor Excellence), majd 2017-től kiterjesztették
a támogató folyamatokra is (Grundfos Production System), és vázolta a
jövőképet, amelyben 2020-tól a teljes üzletre kiterjesztik a lean alapelveket
(Grundfos Business System). Tevékenységük alapja a KAIZEN, amelyet Kaizen
Workshopok formájában alkalmaznak. Bemutatta ezek menetét az
előkészítéstől a dokumentálásig. Szamalovits Tibor egy A3 lap, és videók
segítségével mutatta be azt szivattyúház szerelési Kaizen workshopot, amivel
2018-ban elnyerték a Kaizen Globális Díjat (Ugyanolyan mennyiség 5 dolgozó/nap helyett 2,5 fővel,
készítettek el, miközben az átfutási időt 8,9 óráról, 5,2 órára csökkentették le.)
A második előadást a MOL Nyrt. prezentálta két előadóval, Dr. Kelemen Béla Alelnök és Értekes
András Lean Transzformációs Vezető állt a hallgatók elé. Előadásuk címe: „Lean transzformáció
újratöltve”, Hogyan csináljuk másként, hogyan csináljuk jobban?
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Az előadás első részében néhány számmal próbálták érzékeltetni a MOL méreteit. A 33 országban
jelenlévő magyar multi 26 ezer embert foglalkoztat, részvényértéke dollár milliárdokban mérhető.
Töltőállomásain naponta egymillió tranzakció történik. A cég hét évvel ezelőtt kezdett a lean
bevezetéséhez, és most jutottak el oda, hogy felmérjék mi valósult meg, mik legyenek a következő
lépések. Kezdetben több finomító is üzemelt, de ezek nem minden esetben feleltek meg a
követelményeknek, veszteséget termeltek. Alapos felmérés után csak a legjobbakat hagyták meg,
amivel jelentős nyereségnövekedés következett be. Azokat az üzemeket, ahol korábban finomítás
volt, nem zárták be, hanem profilváltás után immár nyereséget termelnek a cégnek. Egy másik fontos
kérdés volt, miért nem teljesültek egyes kitűzött célok? Fontos mérőszámnak tartják az elsőre jó
arányt (First Time Quality Rate). Egyes
esetekben ez a KPI megdöbbentő értékeket
produkált,
jelenleg
ezek
analízisén
fejlesztésén dolgoznak. Érdekes célkitűzést
fogalmaztak meg. Kelemen Béla igen
szemléletes példákkal érzékeltette a Lean
bevezetés jelentőségét, elmondta, hogy ha
ehet színhúst és császár szalonnát, akkor ő
neki is lehet, hogy jobban ízlik az
császárszalonna, de ha megnézzük az élettani
hatását, akkor bizony inkább a színhúst
választja. Ha öszehasonlítjuk Európa, Ázsia és
Amerika finomítóit, akkor bizony nyereségesség és hatékonyság szempontjából az európai finomítók
elmaradnak. A következő évben, hogy a MOL a sikeres cégek között tudjon maradni az erős globális
versenyben, komoly nyereségesség növelési programot kell végre hajtani a MOL-nál, amit úgy
hívnak, hogy New Down Stream Program (500 millió USD eredménynövekedést szeretnének elérni
amiből 370 millió dollárt a költség csökkentésekkel és 130 millió dollárt pedig az árbevétel növeléssel
kívánnak elérni.). A MOL komoly beruházásokat hajt végre Magyarországon, a magasabb hozzáadott
értékű termékek előállítása területén 1,2 Mrd USD beruházás történik Tiszaújvárosban. Az elmúlt
évek Lean fejlesztéseiről elmondták, hogy már nem lehet azokat meg nem történté tenni, de még
nem irreverzibilis folyamat a Lean bevezetés náluk. Leszögezték, hogy a lean alapvetően kulturális
kérdés, és a legfontosabb a különböző szintű vezetők szemléletformálása. A Mostani Lean
transzformáció 5 építő elemre támaszkodik: Value Stream Management, Standard Work,
Performance Management, Problem Solving és Inspiring Leadership.

A kávészünet után Králik Zsolt a Chinoin Zrt. (Sanofi) Lean Menedzsere tartotta meg előadását. Az
APU szervezeti modell bevezetése a Kémián címmel. A nagy múltú vállalat és az anyacég rövid
ismertetése után rátért szervezetfejlesztésük bemutatására. Korábban a hatóanyag gyártásnál az
egyes üzemeknek önálló céljaik voltak, a teljes folyamat egyes lépései nem voltak összhangban, és a
társszervezetekkel (logisztika vagy karbantartás) való kapcsolattartás sem szolgálta a folyamatos
üzletmenetet. Külön problémát jelentett egyes termékek generikussá válása, ami rendelésállomány
csökkenéshez vezetett. A Budapesti gyár (kémiai üzem) a hatékonyság növelése érdekében komoly
fejlesztéseket indított el, aminek eredményeképpen jelenleg a termelési költségük alacsonyabb, mint
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a kínai gyáré. Átalakították a termelési szervezetet, értékáram vezetőket és csapatokat jelöltek ki,
összehangolták a tevékenységeket egy mátrix termelési szerkezet létrehozásával. A
költséghatékonyság növekedésnek köszönhetően a gyárban a rendelésállomány hatalmasra ugrott,
ugyanakkor munkaerőhiány lépett fel, a vevők igények kielégítése nem volt problémamentes. Ezért
2018-ban elkezdték bevezetni a Sanofi Production System-et, amelynek határideje ez év vége. Ennek
az a lényege, hogy autonóm termelési egységek (APU) vannak, amelyek célja a vevők hatékony
kiszolgálása. Minden funkció (mérnök, karbantartó, lean-es, process manager…) egy helyen (Obeya)
van, a döntéseket együtt, mindenki bevonásával hozzák. Az APU szervezetekek (autonóm production
unit), közös működési célok mentén, akciótervek és mérőszámok követésével vezérlik működést, a
team fel van hatalmazva, hogy döntsön, az APU vezető a Management tagja.

A következő előadó Nagy Attila Six Sigma Black Belt volt a Signify Kft. képviseletében, előadásának
címe: A Team Leaderek munkájának segítése digitális eszközökkel. A Signify név nem sokak számára
ismert, de ha azt mondjuk, hogy Philips Lighting, akkor már rendben vagyunk, ugyanis ilyen névvel
szervezte ki a Philips a fényforrás üzletágát. A gyár Tamásiban található, 50 éves, és 2007-ben lett a
Philips tulajdona. Tevékenységük fókuszába a dolgozó embert helyezték, és a velük közvetlenül
kapcsolatban lévő Team Vezetőket. A
team vezetők körülbelül 12-18 embert
irányítanak, ha ennél nagyobb a létszám,
amit egy-egy vezetőre bízunk, akkor
agyon nyomja a vezetőket a feje tetejére
állított piramis. A team leader szerepe,
hogy támogassa az operátorokat
(coaching), figyelje és javítsa a
képzettségi mátrixot, mérje a ciklusidőt,
legyen jó a minőség és koordinálja a
problémamegoldást. Ezen feladatok
eredményes
ellátásához
digitális
segítséget kapnak (CTI mérő). A digitalizáció segít, hogy a megfelelő helyre tudják irányítani az
operátorokat, segít a munka és a munka közben felmerülő akadályok nyomon követésében. A team
leaderek így folyamatosan képben vannak, jelzést kapnak, ha a dolgozó biztonságosan beért a
munkahelyére, ha valamilyen probléma merült fel, látják ha lassú a tempó... Nyomon követik a
dolgozók egyéni fejlődési szintjét (elméleti ismeret, gyakorlat, oktatói szint), egy mátrix alapján
szervezik a tréningeket, és követik azok eredményességét. Csapat és termék szinten követik az
eredményességet (teljesítmény és minőség), a viselkedést és ez alapja a bónusznak és a további
fejlődésnek.

A következő előadás a Knorr-Bremse Vasúti Járműrendszerek Hungária Kft. részéről hangzott el, az
előadást Szabó Péter és Tömpe László jegyezték, a helyszínen Szabó Péter Lean Szakértő lépett az
előadói pulpitusra, előadásának címe: KBU-Út és a fejlesztési vezető. A KBU (Knorr Bremse Ungarn)
2017 végén áttekintette a leanben elért addigi eredményeket, hogy még hatékonyabbá tegye a
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vállalat működését. Ennek keretében nagyon sok workshopot tartottak és ez alapján dolgoztak ki egy
elképzelést. Ez a KBU Út – Az út a tökéletességhez. Mi kell a „tökéletességhez”?




A Knorr-Bremse vállalati értékei,
Módszertan, eszköztár (szocio-technikai rendszer),
Vezetési irányelvek, vezetési kultúra.

A cél a 100-0-100, 100% flow, 0% kockázat, 100% hozzáadott érték. Ehhez meghatározták a KBU
vezetési irányelveit, átgondolták a Knorr-Bremse termelési rendszer Házát. A kérdés már csak az,
hogyan megy ez át a mindennapokba? Ebben nagy szerepet szánnak a coaching-szemléletű
vezetésnek és a vezetők fejlesztésének, az egyik fő kérdés az, hogy mik azok a problémák, amivel
valóban egy vezetőnek kell foglalkoznia? A munkát elkezdték, és már vannak tapasztalatok is, ezekből
is mondott néhányat az előadó. Kíváncsian várjuk a mintaprojekt végét.
Az első vitafórum résztvevői: Dr. Németh Balázs, Keller Zoltán (Grundfos), Dr. Kelemen Béla, Értekes
András, Nagy Attila, Szabó Péter és Králik Zsolt voltak. A Lean bevezetés szervezeti hátterének és a
vezetők szerepének kérdéskörét járták körbe a vitafórum résztvevői.
Az ebédszünet utáni első szereplő Gergely Gábor volt, aki az Autoliv Termelési Rendszer vezetője a
cégnél. Előadásának címe: Lean és az Ipar 4.0 összhangja és kérdései. Rövid cégbemutatás után
rátért arra, hogy az Autoliv már évtizede jól működő és folyamatosan fejlesztett lean rendszert
alakított ki, de ez még nem volt digitalizált. Ezért az eddigi rendszereket digitalizálták, legyen az a
termelési helyzet, a karbantartás, a gemba kanri, a kan-ban vagy a dolgozói skill-mátrix. Ezzel
kapcsolatban nagyon fontos kérdéseket fogalmazott meg. Minden adat elérhető egy tableten, vajon
a vezető kimozdul-e az irodájából? A lean egy folyamatos tanulás, vajon a digitális eszközök
alkalmazása elősegíti-e a jobb megértést? Példának Edgar Dale megtapasztalási piramisát hozta fel,
amely azt jelzi, hogy ha az ember valamit olvas 10% ownership (tulajdonosi szemlélet) alakul ki, ha
hallja 20%, képek videók segítségével 30%, ha látjuk és halljuk is egyszerre 50%, kimondva és leírva
70%, önállóan csinálva 98%). Ha a digitalizációval kivesszük ezeket a feladatokat az emberek kezéből,
és automatizálunk számos feladatot, mennyire alakul ki a jó-gazda szemléletet?
Az utóbbi időben elvesztettük a bizalmat az emberekben, ezért a gépeket kezdtük el fejleszteni. A
jövőben nehéz lesz a bonyolult gépek mellett az embereket pótolni, mert ezekhez a gépekhez
lényegesen magasabb tudású emberek szükségesek és azokból már most is hiány van. A digitalizációt
az Autoliv okosan használja és számos helyen támogatja azzal az emberek munkáját, de a digitalizáció
előtt ki kell alakítani a megfelelő folyamatot. A Lean és a digitalizáció útján minden cégnek be kell
járni a megfelelő utat, nem lehet fejlődési fázisokat átugrania a tanulásban, az embereknek is érteni
és követni kell, hogy mi miért történik a vállalatnál, akkor tudják megfelelően használni a digitalizáció
eszközeit. Gergely Gábor előadása azért volt rendkívül értékes, mivel olyan kérdéseket tett fel,
amelyekre a digitalizáció során sokan nem gondoltak eddig. Veszünk egy szoftvert, aztán meg van
oldva a probléma. Biztosan?

Ezután egy régi-új nagyvállalat képviselője következett. Nándori Zoltán a Tungsram Operations Kft.
Lean és Digitalizációs menedzsere Lean gondolkodásmód és digitalizáció címmel tartott előadást. Az
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egy éve újra magyar tulajdonú Tungsram jelszava: Örökségünk az innováció! Nem a nulláról indulnak,
hiszen még GE tulajdonban is megjelentek a digitalizáció kezdetei. A legfontosabb feladat, hogy a
lean gondolkodásmódot, a viselkedés kultúrát, a meglévő rendszereket és vezetési infrastruktúrát
hogyan tudjuk átvinni, hogyan kell módosítani, hogy egyszerre feleljenek meg a lean alapelveknek, és
a digitalizációs követelményeknek. Ugyanakkor a dolgozó emberek elvárásai is módosulnak az új
eszközök megjelenésével. A viselkedésváltozás jól kezelhető egy SWOT rendszerű mátrix-szal,
amelynek elemei:
-

képesség és tudás,
támogató rendszerek,
vezetői példamutatás,
megértés és elkötelezettség.

Felhívta a figyelmet az adatgyűjtés és feldolgozás veszélyeire is. Példákon keresztül mutatta be
digitalizációs fejlesztéseket, OEE, 5S, SMED és az ergonómiai vizsgálatokat. Végezetül bemutatta a
továbbfejlődés lépéseit, lehetőségeit (UWB technológia anyag nyomon követésre, érintő paneles
adatgyűjtés, mozgás érzékelő hám a dolgozón, mesterséges intelligencia alkalmazása.
Barna Judit, a KUKA Hungária Kft. Ipari mérnökség területi vezetője 5S – Út az alfa generációig
címmel tartott előadást. A cég bemutatása után elmondta, hogy a digitalizációt a generációk
szemszögéből fogja megvizsgálni, hiszen a különböző korszakokban születettek által használt
eszközök lehetőségei mennyire változtak az 50-es évektől napjainkig. Erre a legjobb példa a telefon,
amely kezdetben még csak verbális kommunikációra volt használható (baby-boom), manapság az
okos telefonok korlátlan adatforgalmat tesznek lehetővé (a z és az y generációk), amely a digitalizáció
alapja. A KUKA a z és az y generációk gyára, ahol három fő alapelv érvényesül:
- mátrix gyártási koncepció
- kollaboratív robotok
- korlátlan mozgás és mozgatás
A digitalizációt egy egyszerű példán az 5S alkalmazásán keresztül mutatta be. A 8 évvel ezelőtti
bevezetésnél még a klasszikus táblás rendszert használták, ma egy mobil alkalmazást használnak,
azonnali visszajelzéssel. Ezzel az 5S-ben érintettek is folyamatosan fejlődtek, az elszenvedemtől a
csinálgatomon át eljutottak a gazdaszerepig. Ehhez egy mobiltelefonra, egy szoftverre és applikációra
volt szükség. Ma a gembán lehet új feladatot felvenni, régit lezárni, azonnali statisztikákat készíteni.
Az eredmények egy digitális 5S táblán jelennek meg.

I4.0 – Operátorok jövője az ipari automatizálás világában volt Rózner Lajos értékesítő mérnök
előadásának címe, aki a Bosch Rexroth Kft-től érkezett. Ma már beszélünk okos otthonokról, okos
közlekedési eszközökről, okos hálózatokról, vagyis az Ipar 4.0 az az okos termékek és hálózatok
rendszere. A jövő gyáregysége egy intelligens hálózatba kapcsolt teljes értékáram, ennek a
rendszernek három fontos ismérve:
- rugalmasság és gyorsaság
- hatékonyság
- versenyképesség
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Furcsának tűnik, de ezen eszközöknek az a szerepe, hogy (ki)szolgálják az operátorokat, segítsék a
hatékony munkát, bizonyos terheket levegyenek a munkát végző emberről. Ehhez szükség van az
együttműködő robotokra, ma már nem kevés ilyen működik. Egy példát is említett, nem emberek
szállítják ki a szükséges alkatrészeket, hanem például az SAP vezérelt robotok. Bemutatott egy Ipar
4.0 kompatibilis operátor állomást, amely moduláris felépítésű, interaktív és maximálisan
ergonómikus.

A Gamma Digital Kft. részéről Dr. Szilassy László ügyvezető igazgató és Lőrincz Máté kutatómérnök
tartott előadást, melynek címe Ipar 4.0 megoldások a gyógyszeriparban: Automatizált
intralogisztikai és gyártáskiszolgáló rendszer volt. Elmondták, hogy mik cégük legfontosabb
tevékenységei és bemutatták, hogy eddig milyen projektekben (meglévő rendszerek
modernizációjától kezdve az Ipar 4.0 rendszerintegrációig, a termelésirányítás, a logisztika és a
dokumentáció területén) vettek részt. A gyógyszeriparban a GAMP (Good Automated Manufacturing
Practice) az irányadó, amelynek célja, hogy a minőséget nem tesztelik, hanem beleépítik a gyártási
folyamat minden egyes lépésébe. A GAMP megvalósulását az Ipar 4.0 eszközrendszer maximálisan
támogatja. Példát mutattak be arra, hogyan valósítható meg egy intralogisztikai szállítólánc. Minden
rendszer egyedi, de általános alegységekből épül fel, legyen gépészeti vagy vezérlő elem. Egy ily
gyakorlati megvalósítását mutatták be, amely Richter Gedeonnál került kiépítésre. Dr. Szilassy László,
több évtizedes automatizálási tapasztalatára építve felhívta a figyelmet, hogy ha valami megoldható
hatékonyan automatizálás nélkül, akkor ne automatizáljunk csak a divat miatt, mindig az ésszerűség
vezessen. Az emberre mindig szükség lesz, különösen a kivételek és zavarok kezelésénél.

A nap utolsó előadását Szoboszlay András Sales manager tartotta az L-mobile Hungary Kft. részéről
Az L-mobile mobile digitalizálja a gyártási, raktári logisztikai folyamatait címmel. A német, családi
tulajdonú cég 17 éves tapasztalattal rendelkezik a digitalizáció területén, több mint projektet
valósítottak meg sikeresen, partnereik között vannak a legnevesebb multinacionális vállalatok is. Csak
címszavakban, milyen területeken dolgoznak, digitalizált logisztika, gyártás, szerviz menedzsment,
nyomonkövetés, mobil eladások, magas fokú projektmenedzsment és szolgáltatások, de
hardverfejlesztéssel és gyártással is foglalkoznak. 9 pontban összegezték, hogy milyen kihívások is
állnak az iparvállalatok előtt, és mindegyik problémára megadták az L-mobile által javasolt
megoldásokat is. Csupán címszavakban a lehetőségekről, optimalizált gyártástervezés, többdimenziós
erőforrástervezés, E-kanban, üzemi adatgyűjtés és minőségellenőrzés.
A szekcióülést kerekasztal beszélgetés követte, a moderátor Dr. Németh Balázs volt. A második
vitafórum résztvevői: Gergely Gábor, Barna Judit, Rózner Lajos, Dr. Szilassy László, Nándori Zoltán és
Szoboszlay András. A vitafórum során olyan kérdéseket jártak körbe a résztvevők, hogy milyen
feltételei vannak az ipar 4.0. bevezetésének, hol hozhat kézzelfogható eredményeket, hol érdemes
kezdeni? Miben kell a szervezetet és a munkatársakat fejleszteni, hogy képesek legyenek hatékonyan
és eredményesen alkalmazni az új technológiákat.
Nagyon sok minden szóba került, amit most néhány mondatban megpróbálunk összegezni. A
digitalizáció alapvetően jó dolog, de feltétlenül érdemes megvizsgálni, hogy megéri-e? Mindent lehet
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automatizálni,
de
a
költséghatékonyságnak azért szem előtt
kell lennie. A digitalizációval az ember
szerepe megváltozik, de nem fog teljesen
eltűnni az ember a rendszerből. A
digitalizációs során komoly kérdéseket vet
fel a biztonság, minőség, felelősségek
kérdése. A másik fontos tényező az
időfaktor, mennyi idő alatt tudom
megvalósítani?
Az
Ipar
4.0
veszteségmentes
(azaz
lean)
környezetben valósítható meg, de a big data rendszerek olyan – már ismert – módszerek
alkalmazását is megkövetelik, mint a Six Sigma. Ráadásul jóval mélyebb statisztikai tudást
feltételezve, mint amit a hagyományos szigmában megszoktunk.
A vitafórum fő üzenete az, hogy az eredményes digitalizációhoz megfelelő vállalati kultúra és tudás
szükséges.
Konferencia 2. nap
A második nap első előadója egy másik, magyar tulajdonú multinacionális nagyvállalat
képviseletében tartotta meg előadását. Megyery Gabriella az OTP Bank Nyrt. munkatársa, a
Háttérműveleti Folyamattámogatás és Innovációs Központ vezetője. Az előadás címe
Folyamatfejlesztési tevékenységek és eredményeik a Háttérműveleti Igazgatóságon. Kevesen
tudják, hogy az OTP 9 országban van jelen és ügyfeleinek száma jelentősen meghaladja Magyarország
teljes lakosságának számát. Az OTP alapvetően
innovatív bank, de a fejlesztésre itt is bőven
A konferencia szponzorainak kiállításai
adódik lehetőség. A címből is kiderül, hogy az
előadó a „háttérben” dolgozik, azaz az ő
tevékenységük alapvetően meghatározza a
bankkal közvetlenül kapcsolatba lépő ügyfelek
megítélését. Csupán egyetlen adat, 900
folyamatuk van, minden egyes munkatársra
másfél folyamat jut, sok manualitással és
papírfelhasználással. Egyik fontos eredményük a
hagyatéki folyamat megújítása volt, aminek
eredményeképpen a hagyaték kifizetések
átutalásos formája megkétszereződött, kímélve
az ügyfelek és a bank alkalmazottainak munkaidejét. Másik eredményük a kaizen – dolgozói javaslati
rendszer – bevezetése volt, amely megfelelő előkészítés után, már egy félév alatt több tízmilliós
megtakarítást hozott. A Kaizen és Lean módszerek bevezetését a Kvalikon munkatársai támogatták a
Háttérműveleti igazgatóságon. Most az RPA (Robotic Process Automation – a standard folyamatokat
szoftverrobotok végzik) bevezetésén dolgoznak. Előnye: „Az RPA megállítja, illetve megfordítja azt a
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folyamatot, hogy a multinacionális vállalatok alacsony költségű országokba szervezzék ki a
standardizálható, adminisztratív jellegű munkákat” mondta az előadó. Úgy legyen!
A következő előadó is a szolgáltató szektorból érkezett, Blastik Mátyás (Marketing Technology
Chapter Lead) az NN Biztosító Zrt. képviseletében. Skálázott agilis szervezeti működés a biztosítási
szektorban címmel mutatta be a résztvevőknek, hogy mit is jelent az agilis vállalat. Agilis vállalat, ez
majdnem olyan divatos kifejezés, mint az Ipar 4.0 vagy a Big Data és sajnos a közvélemény nagy része
erre is, mint megváltóra tekint, holott nem is tudja, hogy hol és miként alkalmazhatná. E sorok írója is
sokáig kétségek között volt, míg egy konferencián némileg megvilágosodott. Az „agilis vállalkozás”
alapvetően a szoftverfejlesztők között alkalmazott módszer. Az előadó ezt mutatta be szuggesztíven.
Az előadásból idéznék:
-

Egyének és párbeszéd fontosabb, mint a folyamatok és eszközök
Működő termék fontosabb, mint a részletes dokumentáció
Együttműködés az ügyféllel fontosabb, mint a szerződés
Reagálás a változásokra fontosabb, mint a tervek követése
A komplex rendszerekhez stratégiai megközelítéssel kell hozzányúlni

Az Agilis egy jó eszközrendszer arra, hogy folyamatosan szinkronban tartsa a stratégiát és a vállalati
működést. Az Agilis bevezetésnél sok cég a Spotify modellt követi, amelyben több dimenzióba, egy új
fajta mátrix szervezetbe szervezik az erőforrásokat, a tribe-ok a stratégiai csapatok, akik az
összhangot biztosítják, a Squad-ok, a keresztfunkcionális 8-10 fő csapatok, akik a fejlesztéseket
végzik, a product ownerek határozzák meg a squad-ok céljait és a prioritásokat, a chapter leadek
felelősek a szakmai irányításért és minőségbiztosításért, ők biztosítják a sztenderdeket,
harmonizálják a squad-okban való munkát, biztosítják a tudást és az erőforrásokat (operatív HR). A
Scrum masterek (agilis coach-ok) pedig módszertani támogatást adnak. Az NN-nél már az emberek
33%-a dolgozik squad-ban. Az agilis módszertan abban segíti a szervezetet, hogy a jó ötletek hamar
meg tudjanak valósulni. Következő területeken voltak nagyobb fejlesztések az NN biztosítónál:
Személyes értékesítési hálózat fejlesztése, Alternatív csatornák megerősítése, Értékesítés utáni
életciklus. A szervezetben az emberek Change és Run és támogató és kontrol funkciókban dolgoznak,
a fejlesztésekbe a kiszolgáló funkciók is be vannak vonva és elemi érdekük, hogy támogassák a
csapatokat. Az NN-nél több, mint egy éve dolgoznak már az Agilis átalakuláson, a tapasztalat azt
mutatja, hogy egy komoly kulturális változás szükséges az Agile szervet kialakításához.
A lean Office szekció következő előadásában a kereskedelem területére indultunk, Póka Viktor a
Tesco Közép-Európai Online Megfelelőségi és Támogatási Menedzsere beszélt A munkatársak hangja
a nemzetközi folyamatszervezésben címmel. A csapat tevékenysége négy országra terjed ki
(Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország), amelyben a fő aktivitások az operáció
menedzsment, a tréningmenedzsment, a folyamatfejlesztés és a nemzetközi innovációk támogatása
és bevezetése. A cél egységes folyamatok, egységes működés, de a helyi sajátosságok (pl. jogszabályi
környezet) figyelembevételével. A Tesco-nál az online házhozszállítási rendszer kialakítását komoly
folyamattervezés előzte meg, a folyamatok bevezetését erős validációs folyamat támogatja
(biztonság, tűzvédelem, munkavédelmi szempontok figyelembe vételével). Minden egyes mozdulat
pontosan ki van kalkulálva, az áru összekészítésénél egy „Trolley” rendszer automatikusan kikalkulálja
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a leghatékonyabb bevásárlási útvonalat az áruházban, a bevásárlási asszisztens, ha a megfelelő
terméket berakta és beszkennelte, akkor mutatja neki a rendszer a következő terméket. Mindenre
sztenderdek vannak és a sztenderdek betartását rendszeresen auditálják. Természetesen figyelembe
veszik a kulturális különbségből adódó eltérések. A dolgozókat negyedévente hírlevelekben
tájékoztatják, a kiemelkedő teljesítményt jutalmazzák. Törekednek a folyamatos fejlesztésre, ehhez a
kaizen szolgáltatja az alapot. Ebbe bevonják a munkatársakat is, évente meghallgatják az emberek
ötleteit, javaslatait. Ehhez van egy webes felületük – a Listen and Fix – ahol nyilvántartják az
ötleteket. Ez teljesen transzparens, és nyomon követhető a javaslatok állapota. A javaslatokat
minden országban tesztelik, és a bevezetés ütemét a legkevésbé rugalmashoz igazítják. Fontos az
emberek véleménye és visszacsatolásai, rendszeresen Start-Stop-Continue megbeszéléseket
tartanak, hogy a valós tapasztalatokhoz és visszajelzésekhez igazítsák a működést, ezekből a
megbeszélésekből rengeteg egyszerűsítést és fejlesztési javaslatot kapnak.

Sajnos az eredeti programban meghirdetett következő két előadás elmaradt, az előadók
megbetegedése miatt. A konferencia a szervezőkön keresztül kívánt nekik mielőbbi gyógyulást.

A T-Systems Zrt. képviseletében Veress Sándor Üzletfejlesztési és innovációs szakértő Innovatív
megoldások az ipar digitalizációjában címmel tartotta meg a délelőtt utolsó előadását. A T-Systems
egy innovációs integrátor szerepét kívánja betölteni, ehhez hozták létre a Kitchen Budapest
Innovációs Labort. Ennek háttere, hogy
-

valós ügyfélproblémákkal kívánnak foglalkozni,
prototípusokat kifejleszteni,
az ügyfelek telephelyén pilot projekteket végrehajtani.
Az előadó bemutatott már három megvalósított fejlesztést.

A raktárterület jobb kihasználtsága és a paletták nyomon követhetősége. Az alkalmazás a paletták
pozíciójának követésével és a rajta lévő áruk azonosításával valós idejű információkat szolgáltat, ezzel
raktározási terület és költség csökkenthető.
Targoncák jobb kihasználtsága és flotta optimalizálás. A targoncák pozíciójának, üzemi állapotának
nyomon követésével az üzemeltetési és karbantartási hatékonyság növelhető.
Csökkent munkaképességűek munkabiztonságának javítása. A halláskárosult munkatárs egy okosórán
keresztül jut azokhoz az információkhoz, amikhez a halló munkatársak hangjelzést kapnak. Az óra azt
is jelzi, ha a munkatárs valamilyen módon nem elérhető, ezáltal veszély (például tűz) esetén
garantálható a munkatárs biztonsága és tudjuk, hogy hol tartózkodik.

A vitafórumra az elmaradt előadások miatt jóval több idő maradt, így nagyon sok mindenről szó
esett, nem feltétlenül a konkrét előadásokhoz kapcsolódva. A moderátor első kérdése így szólt, mik
voltak azok a hajtóerők, amelyek a változásokat elindították. Megemlítésre került a munkaerőhiány,
a versenytársak szerepe. A banki szektorban a kihívást a megváltozott jogszabályi környezet
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jelentette (lakáspénztár, babahitel stb.),
de fontos volt a technológiai megújulás
iránti igény, hiszen az OTP regionális
bankká vált. A biztosítási szektorban a
piacvezető természetes igénye a pozíció
megtartása, ami maga után hozza
fejlesztés iránti igényt. Szó esett a
szervezeti kultúra váltásról is. A változás
mindig felülről indul, de valamennyi
vezetési szinten meg kell lennie a
személyes
elkötelezettségnek
és
példamutatásnak. A coaching típusú
vezetés a fontos. Az új belépők esetében a mentorprogramok lehetnek eredményesek. A tréningek
és a benchmarking látogatások is segíthetik a kultúraváltást.
A harmadik vitafórum résztvevői: Dr. Németh Balázs, Póka Viktor, Megyery Gabriella, Blastik Mátyás
voltak.
Az ebéd utáni első előadással járó nehézségeket Kliment Tibor az RRD Donelly Magyarország Kft.
Process Quality és Six Sigma Vezetője vállalta, Gyakorlati tapasztalatok a Six Sigma alkalmazása
területén címmel. Az előadó személyében az egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező magyar
szigmás szakembert tisztelhetjük, aki a GE több üzletágában szerzett tapasztalatot, Master Black Belt
képesítéssel. Dolgozott az egészségügyben, jelenleg a nyomdaipart segíti 20+ éves tapasztalataival.
Előadásában felvázolta, hogyan kellett rávezetni a szigmásoknak a menedzsmentet, hogy komolyan
vegyék a számokat, támogassák a módszertant. Az egyik legnagyobb probléma az, hogy nem minden
esetben értik meg a statisztikai gondolkodásmódot. Megfogalmazta a legfontosabb elvárásokat és
hozzátette az alkalmazható eszközöket:
-

A szervezet minden szintjén a nulla hiba az elvárás
Ami ma még megfelelő holnapra már nem lesz az
Szabványosított munkavégzés még az irodai területen is

Ezek után bemutatott egy példát, amelynél annak a gyökérokát keresték, hogy a munkaelőkészítés
miért csak 83%-ban eredményes. A hibafa lebontás módszerével megtalálták, hogy az előkészítők
nem egyformán dolgoznak. Statisztikai módszerekkel hasonlították össze a munkatársakat, ennek
alapján kapták meg a megfelelő képzést, amelynek eredményeképpen felére, harmadára csökkent a
hibázás.
Kenyeres Gyula, az OPEL minőségügyi igazgató folytatta a konferenciát Lean minőségbiztosítási
módszerek az Opel Szentgotthárd Kft-nél címmel. Előadásának elején vázolta a tulajdonosváltás
következtében történt változásokat, az új termékeket. Számukra a lean azt jelenti, hogy nagyobb
értéket teremtenek a vevő számára, kevesebb erőforrás felhasználásával. Bemutatta, hogy milyen
széles eszköztár áll rendelkezésükre céljaik megvalósításához. Ezek után öt megvalósított fejlesztést
mutatott be:
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-

Vizuál robot, amely egy kamerával ellátott robot és rövid idő alatt 200 pontot ellenőriz a
munkadarabon. A VR cella a palettáról leolvassa milyen motort kell ellenőriznie és ennek
alapján végzi el a szükséges vizuális ellenőrzéseket (bilincs és kupak pozíciók, alkatrész
típusok azonosítása…).

-

Elektronikus hibagyűjtő- és elemző adatbázist működtetnek, automatikus napi adatfeltöltés a
különböző adatforrásokból, amelyekből a pillanatnyi helyzetre kimutatásokat, jelentéseket
lehet generálni.

-

Alkatrész előkészítő (kit) rendszer támogatása

-

Az OPEL elektronikus problémamegoldás követő rendszer, tulajdonképpen egy kiterjesztett
A3-ról folyamat, amelyben a problémaleírástól, a megoldáson és a szabványosításon át a
lezárásig végig lehet követni a munkát. A rendszer pirossal jelzi, ha valami nincs kitöltve és az
összes a problémamegoldáshoz kapcsolódó dokumentum elérhető erről a felületről.

-

Nagy segítség az elektronikus mérőeszköz nyilvántartó és menedzselő rendszer, amelyben a
gyárban található mintegy 5800 mérőeszközről naprakész információ kapható, amennyiben
eljött a kalibrálás ideje, a megfelelő helyekre automatikus értesítést küld.

Lean Quality – 0 hiba koncepció bevezetése címmel tartotta meg előadását a házigazda
képviseletében Dr. Németh Balázs. Egy eléggé sokkoló táblázattal indított, a veszteségek költségének
25%-t a vevői reklamációk, az átdolgozás és selejt költségek viszik el. A felmérésben 348 vállalat
adatait dolgozták fel. Ezért szükséges a nulla hiba koncepció (filozófia) bevezetése. Az utóbbi időben
sajnos a munkaerő piaci viszonyoknak és a volumen növekedésnek köszönhetően romlottak a
vállalatok minőségi és elsősorban a belső PPM, selejt és újramunka % mutatói, ami igen jelentős
többletköltséget és veszteséget jelent. A hagyományos végellenőrzés szemlélet felől fontos
elmozdulni a folyamatba épített ellenőrzés és a megelőzés irányába. A minőség nem a
minőségellenőrzők feladata, hanem mindenkié, a minőség ott indul, hogy sikerült e jól megérteni a
vevői igényt, majd azt megfelelően specifikálni, legyártani. A minsőéget a forrásnál kell biztosítani,
azoknak, akiknek ráhatásuk van, ezért is nagyon fontos az gyors azonnali visszacsatolás a
folyamatokról és tanulás a bekövetkezett hibákból. Leszögezte, hogy a „0 hiba” nem tökéletességet
feltételez, (mert az valóban lehetetlen) hanem kitolja a minőségbiztosítás frontvonalait. Bemutatta,
hogyan nőnek a költségek attól függően, hogy mikor fedezzük fel őket, ha a gyártás közben
észrevesszük, és értéke 10 egység, az már a vevőnél felfedezve 1000 egységbe kerül. Az utóbbi
időben a megfelelő minőségbiztosítás jelentőségére rámutatnak az utóbbi évek termékvisszahívási és
egyéb botrányai (Boeing, Takata, Samsung) igen komoly cégeket is megrázkódtattak a minőségügyi
problémák. Egy cég nem engedheti meg magának és nagyon sokba kerül neki, ha a hibák eljutnak a
vevőkhöz. Egy másik fontos megállapítás, ha a termék vagy szolgáltatás bonyolult, akkor a kicsi hibák
összeszorzódnak és a végén igen alacsony lesz adott termék megbízhatósága, ezért valóban a 0 hibát
kell megcéloznunk, mert bármilyen kicsi alkatrész szoftverfunkció meghibásodása rontja az
ügyfélelégedettséget. Milyen eszközök állnak a rendelkezésre a nulla hiba megközelítésére? FMEA,
poka-yoke, statisztikai eszközök, mint például az SPC, de ide sorolhatók az auditok, a gyártásiszolgáltatási folyamatokba beépített minőségkapuk, ellenőrzési pontok. Külön kiemelte az
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önellenőrzés fontosságát. Ide tartozik a Jidoka, amikor megállítjuk
a folyamatot, vagy leáll magától. Nagyon fontos, hogy a hibát
lehetőleg a keletkezés helyén ismerjük fel és hárítsuk el, mert ezzel
jelentősen csökkenthetők a veszteségek. Ugyancsak fontos a
probléma és a megoldás pontos dokumentálása, valamint a
helyesbítő intézkedések szabványosítása és az új szabványok
fegyelmezett betartása, betartatása. A minőség mindenkinek elemi
érdeke. Végül felidézte Philips Crosby mondatát, hogy „Quality is
Free” nem az a drága, ha minőséget állítunk elő, hanem az amikor
nem.

A konferencia utolsó előadását a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. képviseletében Dr. Ködmön
István termelési igazgató tartotta. A cím igencsak érdekes volt: Herendi diszcip-LEAN-a. Herend egy
majd 200 esztendős cég, amely ugyanazzal foglalkozik ma is, mint alapításakor, ilyen cég igen kevés
van a világon, ha van egyáltalán. A világmárka luxusporcelánból egyidőben kb. 4000 féle termék van
gyártásban. Az elmúlt években a szállítási határidőt 115 napról 41 napra szállították le, ebben komoly
szerepe volt a lean bevezetésének, amit 2013-ban indítottak el, ehhez kidolgoztak egy koncepciót,
melynek az volt az alapja, hogy a tudattalan nem tudástól eljussanak a tudattalan tudásig. Ehhez
képzésekre, szemléletformálásra volt szükség és egy közös nyelvre. Ennek keretében az első 3 évben
évente 12 tudományos munkát dolgoztak fel, közben megismerték az alapokat és a definíciókat. A
Herendi diszcip-LEAN-a koncepció 2018-ban indult. 2 csoportban dolgoztak (fehérárú és a festők), de
kiegészültek más területek dolgozóival is. Heti 2 fogalmat dolgoztak fel, amit egy üzenetben kaptak
meg.
A feladat a következő volt:
- Mit jelent a dolgozó számára az üzenet?
- Hogyan értelmezi a fogalmakat saját munkájára és szakterületére?
- Hogyan tudja a kedvezőtlen hatásokat csökkenteni, a kedvezőket növelni? Mit tudna tenni és
mit tesz?
Dr. Ködmön István felismerte, hogy a fejlődés kulcs az ember és a tanulás, ezért évek óta komoly
kompetencia fejlesztési programot működtet a Herendi Porcelán Manufaktúrán belül folyamatosan,
játékosan és tervezetten fejleszti a kollégáit. A tanulást és a tudás szintet rendszeresen vissza is kell
mérni, erre mutatott be a konferencia végén egy digitális és játékos megoldást István Az előadás
végén a konferencia résztvevői egy játékos kvízben vehettek részt, amely a lean fogalmakat
értelmezte.
Az utolsó vitafórum résztvevői: Kliment Tibor, Kenyeres
Gyula és Dr. Ködmön István
Ezt a szekcióülést is vitafórum követte. Dr. Németh Balázs
kérdésére, hogy háttérbe szorult-e a minőség, a résztvevők
hasonló, de cégeik szemszögéből különböző válaszokat
adtak. A minőség klasszikus dimenziói már nincsenek
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fókuszban, hanem újabb dimenziók kerültek előtérbe, ez nem csoda, hiszen szakterületeiken
mindannyian világszínvonalat képviselnek. Az RRD portfóliójában szerepel az egészségügy
csomagolóanyaggal történő kiszolgálása. Ez újabb kihívás a gyártónak, hiszen itt a nyomon
követhetőség, a szabványos munka (tevékenység, képesítés, vizsgák) esetén jóval szigorúbb
követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Amennyiben egy adat keletkezett, azt azonnal a
megfelelő helyen kell rögzíteni. Herend esetében a nagy kihívás a szállítási határidő, ehhez a
hagyományos gondolkodást teljesen át kellett alakítani. Itt a teljes értéklánc újraértékelése válik
szükségessé, a vevői megrendeléstől, a tervezésen át a kiszállításig. Az Opel esetében a nagy kihívás
az új termékek megjelenése. Híresek voltak kiválóan működő dolgozói javaslati rendszerükről, de ezt
is újragondolták, nem a mennyiségi, hanem a minőségi szemléletet helyezték előtérbe, és a díjazást is
értékhatárossá tették.
A konferencia két napján rengeteg gyakorlati tapasztalattal és megoldással gazdagodhattak a
konferencia résztvevői ezúttal is köszönjük az előadóknak és résztvevőknek, hogy aktív részvételükkel
hozzájárultak a konferencia sikeréhez.

A Kvalikon Kft. standja a konferencián

Jövőre ismét szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a XIII. Lean Fórum Konferencián.

Budapest, 2019. április 10-11
Tóth Csaba, Dr. Németh Balázs,
Kvalikon Kft.
www.kvalikon.hu
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