
                                                         

  

 

  

JIDOKA WORKSHOP – ROTO 

Intenzív, gyakorlati Kaizen workshop 
 

A workshop célja:  4 napos intenziv gyakorlati workshop, amely során a Sealed Air vállalatnál gyakorlati 

KAIZEN akciót valósitunk meg az egyik termékcsalád gyártására vonatkozóan. A hiba 

felismerés, kiküszöbölés, csökkentés módszereinek (JIDOKA, POKE-YOKE, FMEA, 

folyamatba épített ellenőrzés, Quality Gate, Alert rendszer, Kaizen) alkalmazásával. 

Helyszín: ROTO Elzett Certa Kft. 9461, Lövő, Kossuth utca 25. 

Workshopot vezetik:    Dr. Németh Balázs, Lean tanácsadó, Kvalikon Kft. 

Moser Balázs, minőségügyi vezető, ROTO Elzett Certa Kft. 

A workshop programja: 

             1. nap                      2. nap   3. nap          4. nap 

     

Helyzetfelmérés  

adatgyüjtés 

    Elemzés, Koncepció 

kialakítás 

Megoldás  

kialakitása,  

Bevezetés,         
 

    Hatékonyságmérés, 

Sztenderdizálás, 

Lezárás  

• Terület, téma kijelölése, 

• Kaizen team kialakítása, 
oktatása, 

• Vevői elvárások, CTQ 
paraméterek 
meghatározása 

• Helyzetfelmérés, 
adatgyüjtés, a folyamat 
megfigyelése, 5S bejárás 

• SIPOC diagram, 
folyamatábra készités 

• Selejt és hibastaisztikák 
áttekintése 

• Pareto diagram 
elkészitése 

• Top 5 hiba kiválasztása 

• Gyökérok elemzés 

• Fejlesztési cél prioritások 
minőségcél 
meghatározása 

 

• FMEA, 
hibalehetőségek 
azonosítása 

• Hibastatisztikák, 
gyökérokok elemzése 

• 5W 1H elemzés 

• Kaizen lehetőségek 
azonosítása 

• Minőségkapuk, 
ellenőrzési pontok 
meghatározása 

• Minőségcélok pontos 
megfogalmazása 

• Kaizen ötletek, 
fejlesztési koncepció 
kialakítása, 
jóváhagyása 

• Dolgozók bevonás, 
ötleteik beépítése 

• Hibamegelőzés 
szintjének és 
formájának 
meghatározása 

• Poka-Yoke megoldások 
tervezése és 
bevezetése  

• Ellenőrzési folyamat, 
control plan 
felülvizsgálata 

• JIDOKA szabályok 
meghatározása 

• Hibajelzési folyamat, 
Alert rendszer, andon 
jelzés kialakítása 

• Folyamatba épített 
ellenőrzés, 
önellenőrzés 
bevezetése 

• Ideiglenes ellenőrzési 
utasítások bevezetése 

• Dolgozók betanítása  

• Átállás az új működésre  

• Próbaműködés  

• Hatékonyságmérés, 
eredmények 
visszaellenőrzése 

• Helyesbítő akciók 
elindítása  

• Vizuális control  elemek 
bevezetése 

• Total Quality Control 
tevékenységek 
meghatározása 

• Ellenőrzési terv 
utasítások és 
checklisták elkészítése 

• Fenntarthatóság 
biztosítása, monitoring 

• Záró prezentáció  

  



 

 
 

 

KAIZEN WORKSHOP  

 

A workshop célja:  

Egy kiválasztott termelési cellában anyagáramlás és munkahely (folyamat) optimalizálása, gyártási 

folyamatok kiegyensúlyozása, hatékonyság, átfutási idő, minőség javítása, automatizálás. Több, kisebb 

méretű fejlesztés elindítása és megvalósítása a vezetés által kijelölt termelési területen. Cél – operatív 

jellegű KPI-ra gyakorolt hatás, illetve költségmegtakarítás. 

A workshop programja 

             1. nap                                      2. nap   3. nap          4. nap 

  

 

p 

    Tényállapot 
felmérés,  

   SEIRI 

    Elemzés, 
Koncepció kialakítás 

Átalakítás,  
Bevezetés,         

SEITON 

    Hatékonyságmérés, 
Lezárás  

SEIKETSU 

• Terület, téma 
kijelölése, 

• Kaizen team 
kialakítása, oktatása, 

• A terület bejárása és 
megfigyelése, 

• Értékáram 
feltérképezés 

• Spagetti diagram 
elkészítése 

• Veszteségvadászat, 
Kaizen lehetőségek 
azonosítása 

• Mutatók 
meghatározása,  

• Tényállapot felmérés,  

• Adatgyűjtés, átfutási 
idő és ciklusidő mérés 

• Veszteségforrások 
felderítése, 
számszerűsítése 

 

• Fejlesztési célok 
pontos 
megfogalmazása, 

• Layout és 
anyagáramlási 
tervek elkészítése 

• 5S elindítása (Seiri 
művelet)  

• Szupermarketek, 
anyagtárolók 
méretezése 

• Kaizen ötletek 
megfogalmazása, 

• Fejlesztési 
koncepció 
kialakítása, 
jóváhagyása 

• Kaizen akció tervek 
kidolgozása 

• Dolgozók bevonása, 
dolgozói ötletek 
beépítése a tervekbe 

• Sorkiegyensúlyozás  

• Terület átrendezése 

• Munkahelyek 
kialakítása 

• Seiton (elrendezés, 
feliratozás)  

• Készülékek, tárolók 
kialakítása 

• Anyagellátás 
megtervezése 

• Kanban körök 
kialakítása 

• Ideiglenes 
sztenderdek 
kialakítása 

• Dolgozók betanítása  

• Átállás az új 
működésre  

• Próbaműködés  

• Hatékonyságmérés, 
eredmények 
visszaellenőrzése 

• Helyesbítő akciók 
elindítása  

• Szabványos 
munkautasítások 
elkészítése 

• Fenntarthatóság 
biztosítása, 
monitoring 

• Ellenőrzési 
checklisták 
elkészítése 

• OPL (egy pontos 
oktatás)  

• Záró prezentáció, az 
eredmények 
dokumentálása, 
megosztása  



KAIZEN WORKSHOP ÉS KÉPZÉS - 6 NAP 

 

A workshop célja:  

A KAIZEN filozófia szemléleti és elméleti alapjainak és módszereinek megismertetése a résztvevőkkel. A 

tréninget elvégző vezetők képesek lesznek önálló folyamatos fejlesztési projekteket vezetni a vállalatnál, 

megszervezni, támogatni a vállalati KAIZEN tevékenységet és rendelkezni fognak azokkal az ismeretekkel 

és készségekkel, amelyek a vállalat szempontjából alapvető fontosságú minőségi, költség és 

veszteségcsökkentési, átfutási idő csökkentési célok eléréséhez szükségesek.  

A vezetés által kijelölt területen a résztvevők egy Kaizen workshopot hajtanak végre, ahol a gyakorlatban 

is kipróbálhatják a Kaizen módszereket és a végén az eredményeket prezentálják a vezetésnek.    

 

A workshop potenciális célterületei:  

- Layout optimalizálás, Átfutási időcsökkentés, Készletcsökkentés 

- SMED, Átállás idő csökkentés (átállás idők), Rugalmasság növelése, kereszt-funkcionális képzés 

- Cellakialakítás, sorkiegyensúlyozás, 5S, Szabványos munka bevezetése, Vizualizálás 

- 0 hiba koncepció, „elsőre jót minőség”, anyagkihozatal javítása  

 

A workshop lépései: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Tényállapot 

Felmérés 
SEIRI 

 
Koncepció 
kialakítás 

 
Átállás 
SEITON 

 
Átállás  

befejezése,  
betanítás 

SEISO 

 
Próbaműködés, 
Hatékonyság- 

mérés 
SEIKETSU 

 
Workshop 
lezárása,  

Szabványosítás 

▪ Terület, téma 
kijelölése  

▪ Kaizen team 
kialaktása, 
oktatása  

▪ Terület 
bejárása  

▪ Mutatók 
meghatározása
,  

▪ Tényállapot 
felmérés,  

▪ Adatgyűjtés  
▪ Fejlesztési 

célok pontos 
megfogalmazá
sa 

▪ 5S elindítása 
(Seiri művelet) 

▪ Veszteségforrá
sok felderítése 
és elemzése  

▪ Fejlesztési 
célok 
megfogalmazá
sa 

▪ Kaizen ötletek 
megfogalmazá
sa és 
értékelése 

▪ Kaizen 
koncepció 
kialakítása és 
prezentálása 

▪ Kaizen akció 
tervek 
kidolgozása 

▪ Feladatok 
kiosztása  

▪ A szükséges 
eszközök és 
erőforrások 
biztosítása  

▪ Napirend és 
akcióterv közös 
áttekintése  

▪ Kaizen akciók 
megvalósítása  

▪ Átállás az új 
működésre  

▪ Terület 
átrendezése 

▪ 5S folytatása 
(Seiton 
művelet) 

 

▪ Kaizen akciók 
folytatása 

▪ Munkahelyek 
kialakítása 

▪ 5S (Seiso 
művelet – 
tisztítás)  

▪ Szabványok, 
vizualizálás 
felülvizsgálata  

▪ Betanítás  
 
 
 

▪ Próbaműködés
,  

▪ 5S Audit (check 
listák 
elkészítése)  

▪ Hatékonyságm
érés, 
Adatgyűjtés  

▪ Eredmények 
visszaellenőrzé
se és 
értékelése,  

▪ Szükség szerint 
helyesbítő 
akciók 
elindítása  

 
 

▪ A workshop 
lezárása 

▪ Záró 
prezentáció 

▪ Az 
eredmények 
értékelése és 
dokumentálása  

▪ Szabványos 
munka 
kialakítása  

▪ Dolgozók 
oktatása  

▪ Tapasztalatok, 
jó gyakorlatok 
megosztása 

 
 

1. Nap 2. Nap 3. Nap 4. Nap 5. Nap 6. Nap 
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JIT - KANBAN WORKSHOP – Autoliv Kft. 
 

Intenzív, gyakorlati Kaizen workshop 

 

A workshop célja:  Egy kiválasztott gyártósor értékáramának feltérképezése, időfelvételezés, a 

veszteségek azonosítása, kiküszöbölése, gyártósor kiegyensúlyozása, hatékonyság 

(LMPU) javítása. 

Egy kiválasztott termelőegység anyagáramlásának felülvizsgálata, milk-run körök 

tervezése, időfelvételezés, útvonal- menetidő tervezés. A műveletek közötti készletek 

(szupermarketek, FIFO-lane) vezérlésének megtervezése készletnagyság kiszámítása. 

Helyszín: Autoliv Kft. 9483, Sopronkövesd, Iskola utca 38-50. 

Workshopot vezetik:    Dr. Németh Balázs, Lean tanácsadó, Kvalikon Kft. 

Gergely Gábor, APS vezető, Autoliv Kft. 

A workshop programja 

             1. nap                      2. nap   3. nap          4. nap 

     Tényállapot felmérés,  

   SEIRI 

    Elemzés, Koncepció 

kialakítás 

Átalakítás,  

Bevezetés,         

SEITON 

    Hatékonyságmérés, 

Lezárás  

SEIKETSU 

• Terület, téma kijelölése, 

• Kaizen team kialakítása, 
oktatása, 

• A terület bejárása és 
megfigyelése, 

• Értékáram feltérképezés 

• Spagetti diagram 
elkészítése 

• Veszteségvadászat, 
Kaizen lehetőségek 
azonosítása 

• Mutatók 
meghatározása,  

• Tényállapot felmérés,  

• Adatgyűjtés, átfutási idő 
és ciklusidő mérés 

• Veszteségforrások 
felderítése, 
számszerűsítése 

 

• Fejlesztési célok 
pontos 
megfogalmazása, 

• Layout és 
anyagáramlási tervek 
elkészítése 

• 5S elindítása (Seiri 
művelet)  

• Szupermarketek, 
anyagtárolók 
méretezése 

• Kaizen ötletek 
megfogalmazása, 

• Fejlesztési koncepció 
kialakítása, 
jóváhagyása 

• Kaizen akció tervek 
kidolgozása 

• Dolgozók bevonása, 
dolgozói ötletek 
beépítése a tervekbe 

• Sorkiegyensúlyozás  

• Terület átrendezése 

• Munkahelyek 
kialakítása 

• Seiton (elrendezés, 
feliratozás)  

• Készülékek, tárolók 
kialakítása 

• Anyagellátás 
megtervezése 

• Kanban körök 
kialakítása 

• Ideiglenes sztenderdek 
kialakítása 

• Dolgozók betanítása  

• Átállás az új működésre  

• Próbaműködés  

• Hatékonyságmérés, 
eredmények 
visszaellenőrzése 

• Helyesbítő akciók 
elindítása  

• Szabványos 
munkautasítások 
elkészítése 

• Fenntarthatóság 
biztosítása, monitoring 

• Ellenőrzési checklisták 
elkészítése 

• OPL (egy pontos 
oktatás)  

• Záró prezentáció, az 
eredmények 
dokumentálása, 
megosztása  

http://www.kvalikon.hu/

