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Cégünk
 Komoly tapasztalatokkal rendelkező szakemberek által 1997-

ben alapított vezetési tanácsadó cég

 Árbevétel: 326 MFt (2019)

 Jelenleg 10 fő + (külső tanácsadók, trénerek 25 fő)

 Kompetencia fejlesztés egyéni, folyamat és teljes értéklánc 
szinten

 Célunk a sikerre törekvő felső vezetés  támogatása az üzleti 
folyamatok megújításában és hatékonyabb működtetésében. 

 Komplex szolgáltatást nyújtunk ügyfeleinknek az üzletmenet 
megújításában egészen a stratégia kialakításától, 
újraformálásától a konkrét működés és szervezetfejlesztési 
projekteken keresztül az informatikai megoldások 
megvalósításáig és oktatásokig
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Főbb szolgáltatásaink 

 Stratégiai tanácsadás
 Lean Management és KAIZEN tanácsadás 
 Folyamatmenedzsment tanácsadás (BPM, BPR) 
 Beszállító kiválasztás, értékelés és fejlesztés
 Minőségmenedzsment tanácsadás (Six Sigma, ISO 9001, 

IATF 16949, TQM, selejtcsökkentési programok, 
energiairányítás)

 TPM rendszer kialakítás, tanácsadás
 Benchmarking, teljesítménymérés
 Interim menedzsment
 Szervezetfejlesztés
 Oktatás és képzés 



Tanácsadási területeink
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Kvalikon megközelítés

 Lean szemlélet 
 Hozzáadott érték növelés 
 Gemba Kaizen 
 Gyakorlat orientált oktatás
 Akció orientált fejlesztés 
 Tudástranszfer, közös tanulás 
 Team munka 
 Szisztematikus fejlesztés (PDCA) 
 Felhatalmazás, a dolgozók bevonása
 Dokumentáció és monitoring  



Lean bevezetési program

1.0  Lean Szemlélet és filozófia

2.0  Lean Stratégia és jövőkép

4.0  Stabil működés – 4M

5.0  Transzformáció - Gemba Kaizen Akciók

3.0  Lean infrastruktúra (szervezet)

5.2 Folyamatos
Anyagáram

5.2 Folyamatos
Anyagáram

5.4 JIDOKA
0 hiba

5.4 JIDOKA
0 hiba

5.3 Húzó 
rendszer
5.3 Húzó 
rendszer

5.1 Layout
Optimalizálás

5.1 Layout
Optimalizálás
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Lean bevezetési program
 

ELŐKÉSZÍTÉS ÁTALAKÍTÁS INTEGRÁCIÓ 

ÉRTÉKELÉS - MONITORING 

 Lean Irányító 
bizott ság és team 

 Lean képzés  
 Lean Assessment  
 Value Stream 

Mapping 
 Lean célok, mutatók 
 Hoshin tervezés 
 A3 tervezés, Kaizen 

Akció program 
 Lean Szervezet 

 Javaslati rendszer 
 Folyamatfejlesztés 
 Kaizen workshopok 

1. Stabilitás 
megteremtése 

2. Értékáram 
optimalizálás 

3. Rugalmasság -
Húzó rendszer 

4. Hibamentes 
működés  

 

 Lean vezetés, 
fenntarthatóság  

 Lean Audit, 
Monitoring rendszer 

 Értékelési és 
ösztönzési rendszer 
átalakítása 

 Folyamatszabályozás 
 IT rendszer 

integráció 
 Beszállító fejlesztés 
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A Lean bevezetési program főbb 
fázisai és azok céljai

Lean alapok 
megteremtése
STABILITÁS

Húzórendszer, 
Szinkronizálás

RUGALMASSÁG

Veszteség-
csökkentés

HATÉKONYSÁG

Folyamatos anyagáramlás
Gyors átállás termékek között
Képzett, rugalmas munkaerő
Gyors visszacsatolás, PDCA
Kaizen, problémamegoldás

Lean szemlélet, dolgozók bevonása
Szabványosított munkavégzés
5S, rend, fegyelem, elszámoltathatóság
Transzparencia, áttekinthetőség 
Folyamatba épített minőség
Szabályozott anyagellátás

Átfutási idő csökkentés
Készletcsökkentés
Állásidő csökkentés
Hulladék csökkentés
Gépkihozatal javítás

Kaizen 
javaslatok
OTD
Átállás idők

Átfutási idő
OEE
Készletforgás
Hulladék

Selejtarány
Szórás
Terv-tény idő 
és anyag 
felhasználás 1.

2.

3.

FÁZISOK CÉLOK, EREDMÉNYEK MUTATÓK
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Lean bevezetési lépések 
 A Felső vezetés elkötelezett támogatásának biztosítása 

 Képzés, oktatás, ismeretterjesztés 

 Alakítsunk ki és tudatosítsuk a kényszert a változásra 

 Lean bevezetési stratégia és program kialakítása 

 Teremtsük meg az alapokat (stabil működés, 5S, szabványok, vizuális 
kontrol) 

 Azonosítsuk és térképezzük fel az értékáramot  

 Azonosítsuk a fejlesztési pontokat (szűkkeresztmetszeteket) 

 Alakítsuk ki a Kaizen rendszert a szervezeten belül

 Lépésről lépésre haladjunk! (pilot projektek, Kaizen workshopok) 

 Kövessük az 5 Lean alapelvet (a pilot területek fejlesztésénél)! 

 Folyamatosan tökéletesítsük a rendszert!  

 Vonjuk be a beszállítókat 



Várható eredmények
 A Lean bevezetés egy hosszabb távú kultúraváltási és 

rendszerfejlesztési folyamat, ami az elején, befektetést igényel. 
 Az indító helyzetfelmérést és oktatást követően meghatározhatók, azok 

a területek, ahol viszonylag rövid idő alatt látványos eredmények 
érhetők el. 

 Az 5S bevezetése egy pilot területen tapasztalataink szerint 3 hónap 
után körülbelül 10-15% termelékenység javulást hozhat önmagában. 

 A készletek területén az értékáram feltérképezést és a 
termelésütemezés racionalizálását követően 20-25% gyártásközi 
készlet csökkenés 3 hónap alatt elérhető. 

 A selejt területén 3 hónap alatt körülbelül 15-20%-os selejtcsökkenés 
elérhető. 

 Pontos megtakarítási kalkulációkat a helyzetfelmérés és az értékáram 
feltérképezést követően tudunk adni. 

 Tapasztalataink alapján egy év alatt egy hasonló nagyságrendű cégnél 
kb.: 50-100 000 MFt körüli megtakarítást tudtunk elérni. 

10



Lean Assessment

 Cél: A Lean Management bevezetésével kapcsolatos 
legjobb gyakorlatok feltárása és megosztása a 
résztvevőkkel „Best Practice” felmérés keretében, a 
Lean Menedzsment alkalmazás gyakorlatának közös 
értékelő és felmérő rendszer szerinti értékelése és a 
fejlesztési lehetőségek azonosítása 

 Lépések: Lean kérdőív kitöltése, Helyszíni értékelés, 
az adatok feldolgozása és validálása, legjobb 
gyakorlatok azonosítása, értékelés elkészítése, 
jelentéskészítés, A legjobb gyakorlatok megosztása, 
Best Practice Fórum
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Lean Assessment, 
Értékáram feltérképezés

LEAN AUDIT category results

3

3

3

3

33

3

3

0,56

2,14

1,94

2,13

1,20

2,70
2,43

2,70

2,50

3

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00
Pull system, continuous flow

Production - Effectiveness

Visual Control

Standard work

Disciline, Transparency
PDCA, corrective actions,

improvement

Flexible, motivated workforce

0 deffects, Built in Quality

Management support,
conditions

Actual score Goal
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A Value Stream Mapping lépései

 A termékcsalád kiválasztása 
 Az Értékáram azonosítása 
 Jelen állapot feltérképezése 

(Jelenlegi Értékáram térkép)
 Jelen állapot elemzése 
 Jövő állapot megtervezése (Jövőbeli  Értékáram 

térkép) 
 Fejlesztési terv megfogalmazása 

a jövő állapot eléréséhez 



BEST PRACTICE

Értékáram térkép – Q5

Selejt

Selejt

Selejt



Gemba Kaizen workshop

 Cél: Konkrét, kézzelfogható eredmények 
realizálása, a vállalatnál kihelyezett 
műhelymunka során, professzionális tanácsadói 
támogatással a vállalat szakembereinek aktív 
néhány napos intenzív részvételével. 

Projektteam:

Oldalszám:

Össz.oldal:

119%Készlet a mosóig (Euro) 57 716 € 28 858 € 23 369 €

Készlet (Euro)

Gyártási selejt (%)

Létszám (fő)

120

0,30%

461 600 € 150 000 €

27 23

0,50%

7%

38%

5000 90%

107%

225%

2,19 2,1

192 160

70,68 75

14175

0%

140%

0%

11%

0%

0%

7%

0%

60%

0%

0,50%

1350

2,19

427 253 €

Dátum:

75,29

27

2006.11.28

Teljesítmény
  (db/fő/műszak)

Átfutási idő (min)                    

Ciklusidő (min)

Mutatószámok  (Cél / Teljesítmény)

Audi Tisztatér / Folyamatos anyagáramlás,             

terület felszabadítása 

Mutatószám

Terület (m2)

Utána 

Kaizen terület / Téma 

Megjegyzés

Előtte-utánaCél

6 hónap 
múlva

Cél elérése %

Elötte

Javulás %

utána-cél

előtte-célElőtte

Kaizen előtt Kaizen után
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Kaizen workshop forgatókönyv

•Terület, téma 
kijelölése 

•Kaizen team 
kialakítása, 
oktatása 

•Terület bejárása 

•Tényállapot 
felmérés, 

•Adatgyűjtés, 
veszteségvadászat
, Spagetti diagram

•Fejlesztési 
(Kaizen) 
lehetőségek 
azonosítása 

•Célok és Mutatók 
meghatározása 

•5S elindítása 
(Seiri művelet)

Tényállapot 
Felmérés

SEIRI

Koncepció 
kialakítás

Átállás
SEITON

Átállás 
befejezése, 

betanítás
SEISO

Próbaműködés,
Hatékonyság-

mérés
SEIKETSU

Workshop 
lezárása, 

Szabványosítás

0-1. Nap 2. Nap 3. Nap 4. Nap 5. Nap 6. Nap

•Ciklusidőmérések

•Veszteségforrá-
sok felderítése és 
elemzése 

•Taktidő számítás

•Gyártó cella 
kiegyensúlyozás

•Kaizen ötletek 
megfogalmazása 
és értékelése

•Munkatartalmak 
meghatározása

•Kaizen koncepció 
kialakítása és 
prezentálása

•Kaizen akció 
tervek kidolgozása

•Layout terv 
elkészítése

•Dolgozók, 
érintettek 
bevonása, layout 
terv megbeszélése

•A szükséges 
eszközök és 
erőforrások 
biztosítása 

•Napirend és 
akcióterv közös 
áttekintése 

•Kaizen akciók 
megvalósítása 

•Átalakítás, átállás 
az új működésre 

•Terület 
átrendezése

•5S folytatása 
(Seiton művelet)

•Anyagellátási terv 
kialakítása 

•Kaizen akciók 
folytatása

•Munkahelyek 
kialakítása

•Anyagtárolók, 
méretezése,  
kialakítása

•Vizualizálás 

•Anyagellátási 
útvonalak és körök 
kialakítása

•5S (Seiso művelet 
– tisztítás) 

•Szabványok, 
vizualizálás 
felülvizsgálata 

•Betanítás 

•Próbaműködés, 

•5S Audit (check 
listák elkészítése) 

•Hatékonyság-
mérés, 
Adatgyűjtés 

•Felmerült 
problémák, 
elemzése, 
értékelése

•Poka-Yoke 
megoldások 
kialakítása

•Eredmények 
visszaellenőrzése 
és értékelése, 

•Szükség szerint 
helyesbítő akciók 
elindítása 

•Sztenderdizálás

•Szabványos 
munka kialakítása 

•Egy pontos 
oktatások (OPL)

•Az eredmények 
értékelése és 
dokumentálása 

•Dolgozók 
oktatása 

•Vezetői 
prezentáció

•Terület bejárás

•Tapasztalatok, jó 
gyakorlatok 
megosztása

•A workshop 
lezárása
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Kaizen előtt Kaizen után

Dátum: 2014.11.14

Tevékenység Probléma Javaslat Várható eredmény

ST095 – kábelezés Várakozás, 
kihasználatlan
kapacitás

Munkaállomás 
megszüntetése, 
integrálása az ST94 
EOL állomásba az 
ellenőrzésnek

1 fő 
létszámcsökkenés,
területcsökkenés

EOL első felére 
csatlakozó és a 
hátuljába integ-
rálva az e-check



KAIZEN Workshop 

KAIZEN előtt KAIZEN után

Eredmények: 50% területcsökkenés, 
30% készletcsökkenés, 10% selejtcsökkenés
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Kaizen akciók:

Előtte Utána

Alkatrészek szerint meghatározott függesztési standardok kialakítása és 
betartatása.

A jelenlegi 2 kocsival szemben,
1 kocsira felrakható és festhető ua a mennyiség.

Minden , a mozgatásból keletkező veszteségidő, 50%-kal csökkenthető.
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SMED workshop forgatókönyv (5 nap)

20

 Terület, téma 
kijelölése 

 Átállási mátrix 
elkészítése

 Kaizen team 
kialakítása, oktatása 

 Átállási folyamat 
megfigyelése

 Tényállapot felmérés, 
adatgyűjtés

 Fejlesztési célok 
pontos 
megfogalmazása

 5S elindítása (Seiri
művelet) 

 Video film elkészítése

 Átállási folyamat 
kielemzése video 
film alapján 

 Veszteségforrások 
felderítése és 
elemzése 

 Kaizen ötletek 
megfogalmazása és 
értékelése

 Külső – belső idők 
csökkentése

 Fejlesztett átállási 
folyamat 
megtervezése és 
prezentálása 

 Feladatok kiosztása

 Átalakítás, 
intézkedések 
bevezetése

 Betanítás 
 Új átállási folyamat 

kipróbálása
 Video film felvétel 

készítése
 Kaizen akciók 

megvalósítása 
 Gép, készülékek, 

elrendezés 
módosítása

 5S folytatása (Seiton
művelet)

 Hatékonyságmérés, 
visszaellenőrzés 

 Seiso művelet
 Eredmények 

értékelése
 Szükség szerint 

helyesbítő akciók 
elindítása 

 Szabványos átállási 
folyamat kialakítása, 
dokumentálása 

 Átállási check lista 
elkészítése 

 Egypontos oktatás 
 Záró prezentáció
 A workshop lezárása

1. nap 2-3. nap 5.nap

Tényállapot felmérés, 
adatgyűjtés

Elemzés,  
Koncepció 
kialakítás

Átalakítás
Próbaműködés

Hatékonyságmérés, 
Sztenderdizálás Lezárás

4.nap



0 Hiba koncepció, folyamatba épített 
ellenőrzés kialakítása
A program célja:
 A minőségellenőrzési folyamatok áttekintése, interjúk a 

termelés és minőségirányítási szervezet képviselőivel
 0 hiba oktatás az érintett munkatársak részére (1 nap) 
 Minőségügyi statisztikák áttekintése
 Folyamat FMEA elkészítése a

 „pilot” gyártási folyamatokra
 Kiterjesztés időterv alapján a teljes gyártási folyamatokra

 A folyamatba épített ellenőrzés ellenőrzési pontjainak 
meghatározása 

 Folyamatba épített (önellenőrzés és követő) ellenőrzés 
folyamatának kialakítása

 Szabványos ellenőrzési utasítás minták kialakítása, oktatása
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A kép nem 
jeleníthető  
meg.

Helyzetfelmérés, adatgyűjtés fázis

Helyzetfelmérés fázis - feladatok

1. Indító megbeszélés a napirend pontosítása

2. Adatgyűjtési terv és adatgyűjtő team összeállítása, a folyamat megfigyelése, mérése

3. SIPOC1) diagram elkészítése, érintettek azonosítása

4. VoC2) (Vevő hangja) és VoB3) (Üzlet hangja) azonosítása CTQs4) paraméterek meghatározása

5. Adatgyűjtés az adatgyűjtési terv szerint, a folyamatok megfigyelése (Veszteségvadászat)

• Időmérések: ciklusidő (átlag, min, max ), várakozás idők, átfutási idők

• Készletek, backlog (elintézendő ügyek)

• Hibák, reklamációk, hibalehetőségek, újramunka

• Használt dokumentumok, rendszerek , szabályozás etc. 

• Munkaterhelés eloszlása

• Veszteségek, problémák

6. Jelenlegi Értékáram térkép vázlatának, feltöltése adatokkal (brown paper) “As-is” folyamat  

7. Halszálka diagram elkészítése a Top2 CTQs –ra

8. Összefoglaló prezentáció előkészítése az Elemző workshopra. 

1

22

Helyzetfelmérés, 
Adatgyűjtés

Elemzés, optimalizálás 
Workshop 

Javaslat kialakítás, 
dokumentálás

Megvalósítás 
Follow-up



Értékáram térkép (VSM) - példa
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A kép nem 
jeleníthető  
meg.

Helyzetfelmérés: A workshopot adatgyűjtés előzi, meg 
amikor az elemzéshez szükséges adatokat összegyűjtjük. 

Helyzetfelmérés (2/2) - Eredménytermékek3

Résztvevők listája

SIPOC diagram

VOC - Critical to Quality fa

Adatgyűjtési terv és adatlapok

Mérési, megfigyelési adatok

Jelenlegi értékáram térkép váza

Célok - Mutatószámok

Halszálka diagram

Veszteség és problémalista
24

Helyzetfelmérés, 
Adatgyűjtés

Elemzés, optimalizálás 
Workshop 

Javaslat kialakítás, 
dokumentálás

Megvalósítás 
Follow-up



Az elemzés workshop célja a jelenlegi helyzet közös 
értékelése, fejlesztési lehetőségek azonosítása

Elemzés workshop - Napirend2

1. A (helyzetfelmérés) jelenlegi állapot adatgyűjtéseinek prezentálása és 
áttekintése

• SIPOC Diagram, VoC and CTQ paraméterek

• Jelenlegi értékáram térkép elkészítése és áttekintése

• Halszálka diagram a TOP 2 hibára, problémára

2. Brainstorming : Fejlesztési területek és lehetőségek azonosítása

• Hozzáadott érték elemzés, Veszteségek (VA, MU1, MU2 tevékenységek) 
azonosítása

• Hibák, hibalehetőségek, kockázatok azonosítása a folyamatban

• Fejlesztési témák , problémák értékelése, priorizálása

3. A folyamat strukturális elemzése (feltételek, jelenlegi szabályozás, kacsolódási 
pontok, folyamatos áramlás, szakadásmentesség) (feltételek, jel

4. Az ideális (Jövőbeli) értékáram térkép , folyamat meghatározása

5. Brainstorming: Fejlesztési javaslatok, megoldások kialakítása
• Quick Win megoldások

• Kaizen akciók (0-2 hónap)

• Fejlesztési projektek (2-12 hónap) 

Tervezett idő
Tevékenység

1:00

1:00

0:30

1:00

1:00

1:00

1:00
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Helyzetfelmérés, 
Adatgyűjtés

Elemzés, optimalizálás 
Workshop 

Javaslat kialakítás, 
dokumentálás

Megvalósítás 
Follow-up



A kiértékelő workshop eredményeinek feldolgozása

Javaslat kialakítás dokumentálás4

1. A fejlesztési javaslatok strukturálása

2. A javaslatok értékelése

• A javaslatok erőforrás és időigényének meghatározása

• Költség – haszon elemzés, várható eredmények számszerűsítése

• A javaslatok szervezeti és infrastrukturális (IT, hely..) feltételeinek áttekintése, 

szervezetfejlesztési javaslatok

3. Megvalósíthatóság elemzés

• A jelenlegi szervezeti háttér, szabályozás és feltételek értékelése

• A javaslatok értékelése megvalósíthatóság és fontosság alapján (akció – hatás mátrix) 

4. Változástervezés 

• Akadályok, megvalósítási kockázatok azonosítása 

• Változáskezelési és kommunikációs terv kialakítása  

5. Folyamatfejlesztési „nagy” projekt scope-jának és tervének előkészítése

• Projekt célok, kiterjedési terület

• Projektszervezet, fókuszterületek, ütemezés

Tevékenység
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Helyzetfelmérés, 
Adatgyűjtés

Elemzés, optimalizálás 
Workshop 

Javaslat kialakítás, 
dokumentálás

Megvalósítás 
Follow-up



Folyamatirányítási rendszer 
kialakítása

 Folyamatszemlélet oktatás
 Folyamatlista elkészítése
 Felső szintű folyamat-térkép elkészítése 
 Kritikus sikertényező – folyamat mátrix elkészítése
 Kulcs folyamatok kiválasztása 
 Folyamatcélok meghatározása (vevői és üzleti elvárások 

azonosítása) 
 Folyamatok dokumentálása, jó gyakorlatok azonosítása 
 Folyamatok elemzése (kockázatok, veszteségek)
 Folyamatmérési rendszer kialakítása
 Folyamatok szabályozása, felelősségek meghatározása
 Folyamatkontrolling rendszer kialakítása 
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Tréningek - Kompetenciafejlesztés

A) 
Vezetőképző 

tréningek

A) 
Vezetőképző 

tréningek

B) Folyamat-
menedzsment 

tréningek

B) Folyamat-
menedzsment 

tréningek

C) Lean
menedzsment 

tréningek

C) Lean
menedzsment 

tréningek

D) Minőség-
menedzsment 

tréningek

D) Minőség-
menedzsment 

tréningek
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Vezetői Akadémia

Vezetői kommunikáció (A)

Időgazdálkodás (A)

Problémamegoldás és döntés 
(A)

Tárgyalástechnika (V)

Konfliktus és stresszkezelés 
(V)

Felhatalmazás, Coaching (A)

Teljesítményértékelés, 
Motiváció, ösztönzés (A)

Kiválasztás, csapatépítés (A)

Oktatás és munka közbeni 
tréning (V)

Változásmenedzsment (V)

Üzleti tervezés, stratégia (A)

Minőségmenedzsment (A)

Folyamatmenedzsment (A)

Teljesítménymérés, controlling 
(V)

Projektmenedzsment (V)

Vezetési alapok 

Menedzsment funkciók, menedzsment ciklus, vezető feladatai, szervezeti típusok, vezetési stílusok (A)

(A) Alapképzés 

(V) Választható képzés 

Tréningprogram Modulok

Vezetői készségek Emberek vezetése Rendszerek építése, irányítás
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Kompetencia fejlesztés P

A

C

D

Ideális Kompetencia profil
Meghatározása a munkakörre

Munkakör elemzés A jelenlegi teljesítmény, 
gyakorlat megfigyelése

Utókövetés
& Coaching

Kompetencia felmérés

Tréning igények azonosítása

Vezetői tréningek és kompetencia 
fejlesztés

Teljesítményértékelés

Személyes fejlődési
Célok meghatározása

Pilot projektek
Próba feladatok
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Referenciák
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Lean bevezetési referenciák
 AUTOLIV (Kaizen, veszteségcsökkentés, Lean 

tréning, Kaizen workshop)
 BENTELER (Kaizen, Lean workshopok) 
 BOS Automotive Parts Ungarn (5S bevezetés, 

Kaizen, Gemba Kaizen workshopok)
 BOSCH (5S bevezetési tanácsadás, Kaizen és 

Lean menedzsment képzés)
 CHINOIN – SANOFI (Értékáram feltérképezés)
 COATS Magyarország (VSM, Layout 

optimalizálás, átfutási idő, készlet csökkentés)
 COCA COLA (Lean vezetői képzések, Kaizen 

workshopok, Lean program)
 Hammerstein (Gyártósor fejlesztés, TPM, SMED) 

 ISD DUNAFERR Zrt. (VSM, Lean program, TPM, 
SMED, 5S projektek a gyárakban) 

 EYBL (Lean bevezetési program, VSM, Lean 
képzések, Kaizen workshopok)

 KAPOS ATLAS (Lean bevezetési program)
 FAG (VSM, Lean bevezetési program)
 GE Energy, Water, Consumer & Industry, (Lean 

program, Kaizen workshopok)
 GÜNTNER (Lean bevezetés, 5S, layout 

otimalizálás, SMED workshopok)

 Győri Keksz (Lean bevezetés, 5S, SMED)
 HAJDU (Kaizen és Lean menedzsment képzés, 5S, 

Kaizen workshopok)
 Jókenyér (Lean bevezetési program és 

Szervezetfejlesztés)
 LINAMAR (Lean bevezetési program)
 MAGYAR POSTA (OLK, Lean oktatás és logisztikai 

Kaizen akció küldemény feldolgozás)
 MKB Euroleasing (Kaizen képzés, 

folyamatfejlesztés)
 NOKIA (Lean program, Daily Kaizen projekt)
 SIEMENS Magyarország (Kaizen és Lean 

menedzsment képzések, 5S) 
 OTP BANK (Kaizen bevezetés, folyamatfejlesztések, 

Lean képzések, workshopok)
 PHILIPS (Kaizen menedzser képzés, PDCA 

módszertan továbbfejlesztés) 
 Poppe & Potthoff Hungária (Lean bevezetés, Value 

Stream Mapping, Kaizen workshop) 
 ZF Lenksysteme (Lean menedzsment képzés, Lean 

Office projekt pénzügyi területen)
 ROTO ELZETT (Kaizen és TPM workshopok)
 SANMINA-SCI (Lean - Cella optimalizálás)
 VIDEOTON (Lean projektek, SMED, gyártósor 

fejlesztés, logisztika)
 ZARGES (Lean raktári logisztika fejlesztés)



Folyamatfejlesztési referenciák
 AUDI (Folyamatmenedzsment tanácsadás)
 ALCOA (Six Sigma minőség fejlesztési projekt)
 BOSCH Automotive Steering (HR és bérszámfejtési 

folyamatok fejlesztése)
 CABTEC (Overhead, reorganizációs projekt, értékesítési, 

projektmenedzsment, ügyfélszolgálati, beszerzési, 
diszpozíciós folyamatok felmérése és fejlesztése)

 CIB BANK (Lean Office projekt, folyamatfejlesztés, 
számlanyitás, hitelezés)

 DUVENBECK (Folyamat és szervezetfejlesztési projekt) 
 Exteme Digital (Folyamatfelmérési és fejlesztési projekt)
 EUREST (Lean szemléletű Folyamat és 

Szervezetfejlesztési projekt a MERCEDES telephelyen)
 Fresenius Medical Care (Betegfelvételi, kezelési és 

administrációs folyamatok felmérése és fejlesztése)
 GDF SUEZ (Ügyfélszolgálati folyamatok fejlesztése, 

bekapcsolás, kikapcsolás, névátírás, marketing)
 Intrum Justitia (Folyamatfejlesztési workshopok)
 KAPOS Holding (Stratégiai tanácsadás, reorganizáció, 

ügyfélszolgálati, pénzügyi és back office folyamatok 
fejlesztése)

 Magyar Posta (Végrehajtási folyamatok korszerűsítése, 
BPR projekt, folyamatfejlesztési workshopok, 
teljesítményértékelés fejlesztés) 

 MEDIA MARKT (Folyamatszabályozási és optimalizálási 
projekt)

 MKB Euroleasing (Folyamatfejlesztési projekt, BSC, 
Kaizen rendszer kialakítása)

 SIEMENS (Kockázatmenedzsment rendszer kialakítás, 
folyamatmenedzsment, folyamatfejlesztés, BSC 
kialakítás)

 Tredegar (KAIZEN, Six Sigma, folyamatmenezsment)  
 PAKSI Atomerőmű (Folyamatmenedzsment és 

folyamatmérési rendszer kialakítása kulcs folyamatokra )
 Philips (EFQM modell szerinti önértékelés, TQM 

tanácsadás, beszállítófejlesztés) 
 Poppe & Potthoff Hungária (Folyamatmenedzsment 

projekt) 
 Prec-Cast (Minőségfejlesztési program, Folyamatba 

épített minőség-ellenőrzés kialakítása)
 ROTO ELZETT (EFQM szerinti önértékelés, KAIZEN 

workshop, 5S, Stratégiai céllebontás)
 SANOFI - Reorganizációs projekt, adminisztratív 

folyamatok (Pénzügy, IT, HR, Beszerzés, bérszámfejtés) 
folyamatok felmérése, elemzése, újra szervezése), 

 SGS (Folyamatfelmérési és hatékonyságnövelési projekt, 
IT, anyagáramlási és logisztikai, információ áramlási és 
labor folyamatok)

 Szolnoki Főiskola (Folyamatszabályozási és fejlesztési 
projekt, folyamatfelmérés, mérés, optimalizáció, workflow 
kialakítás) 

 TNT Magyarország (Lean Six Sigma folyamatfejlesztési 
workshopok Call Center, pénzügyi zárás)

 ZF Lenksysteme (Lean Office folyamat fejlesztési 
projektek: pénzügyi zárás, beszállítói számla kezelés, 
vevői árbeállítás)



További információ 

Budapest, 1125 Istenhegyi út 63/B

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

email: kvalikon@t-online.hu

honlap: www.kvalikon.hu


