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VI. LEAN FÓRUM – FOLYAMATFEJLESZTÉSI KONFERENCIA 

 "Hozzuk ki cégünkből a maximumot" 
2013. Április 18-19. 

 
 
Idén immár hatodik esztendeje került megrendezésre az országos Lean Fórum Konferencia – idén a 

folyamatfejlesztés jegyében - a Rubin Hotelben, Budapesten. Az elmúlt évek sikeres rendezvényein 

eddig több mint 100 vállalat előadói osztották meg tapasztalataikat, jó gyakorlataikat a 

termelékenység fejlesztési, veszteségcsökkentési módszerek alkalmazása területén.  

A konferencián ismét találkozott egymással a Lean szakma számos meghatározó hazai szakembere.  

A két napos rendezvényen több mint 20 előadást hallgathatott meg az egyes napokon résztvevő 100-

100 szakember. 

Az első plenáris szekció a Lean szervezetfejlesztésről szólt. A Konferenciát Dr. Németh Balázs, a 

KVALIKON KFT.  ügyvezető igazgatója nyitotta meg, aki a Kaizen, mint a szervezetfejlesztési módszer 

alkalmazásáról tartott előadást. Az előadásból a résztvevők megismerhették a Kaizen módszer 

alkalmazásának területeit és jó gyakorlatait, valamint a Kaizen (folyamatos fejlesztés) eredményes 

működéséhez szükséges feltételrendszer kialakításának szempontjait és elemeit.  

Harsányi József, a HAJDU AUTÓTECHNIKA IPARI ZRT. vezérigazgató helyettese a Lean-t, mint alapvető 

sikertényezőt a Hajdu Autótechnika múltjában, jelenében és jövőjében mutatta be. Az előadás során 

egy olyan hiteles és eredményes vezető mutatta be a Lean kultúra kialakításának és a lépésről 

lépésre történő szervezet és folyamatfejlesztésnek az útját, aki a HAJDU Autótechnika vállalatot 

odáig juttatta el, hogy mostanra első körös beszállítójává vált a Mercedesnek.  A HAJDU a megfelelő 

szervezeti kultúra és erős vezetői és dolgozói gárda kialakításával a válság ellenére is évről évre 

növelni tudta a vállalat árbevételét és fenntartotta a nyereségességét. Fábián Endre, az STI PETŐFI 

NYOMDA Kft. ügyvezető igazgatója a Szervezeti Kultúra eredményességre gyakorolt hatásáról és a 

dolgozók fejlesztésének fontosságáról tartott előadást. Fábián Endre kiemelte a külső tulajdonosok 

(finn, német) kultúrájához való alkalmazkodás és a szinergiák megtalálásának a fontosságát. 

Kiemelte, hogy a vállalati működés fejlesztése során a leghatékonyabb és leggyorsabban megtérülő 

befektetés az emberekbe való befektetés, ezért a dolgozók és vezetők fejlesztésére és képzésére 

mindig is nagy hangsúlyt fektetett a vállalat.  

Ezt követte Kozári Zoltán, a GE HUNGARY Kft. Lean Managerének a Vevőkiszolgálás és készletérték 

trendek belső SuperMarketek alkalmazásával című előadása. A GE HÍD tradicionális lámpagyártás 

területén a Lean bevezetés egy már több éve folyó szisztematikus folyamat, ahol a dolgozók 

bevonása a folyamatos fejlesztési tevékenységbe a vállalati célkitűzésekkel összhangban, a célok 

területekre történő lebontásán a Kaizen tevékenységek megvalósulásának folyamatos vezetői 

támogatásával és nyomon követésével (monitoring) történik meg. A Lean bevezetés során a célunk, 

hogy egyre nagyobb legyen a működésben az előre tervezett (kontrollált) tevékenységek aránya. Az 

operátoroknál, műszerészeknél az a jó, ha idejük 90%-ban szabványosított (standard idővel lefedett) 

tevékenység, a mérnököknél, középvezetőknél 60%, a felső vezetőknél 40% az ideális standard idő 

lefedettség. A vezetőknek tudatosan időt kell szakítania a változáskezelésre és a folyamatos 

fejlesztési tevékenységben való részvételre. Zoltán kiemelte, hogy kizárólag a legfelső vezetés 

támogatásával és részvételével lehet sikeres, erre a tevékenységre tudatosan idő kell szakítania a 

vezetésnek.  
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A délutáni Lean Office - Folyamatfejlesztési szekcióban öt nagyszerű előadást hallhattunk a 

szolgáltatói szektor vezető szakembereitől. 

 

A K&H BANK képviseletében Kovács Zsófia, az Operational Excellence kompetencia központ vezetője 

és Czingli Viktória, szenior szervezési tanácsadó avattak be minket a K&H Bank folyamatfejlesztési 

módszereibe, melynek alapja a folyamatok állandó javításának fontossága és a belső tudás kiépítése. 

A K&H előadónői bemutatták, hogy milyen sok nehézséggel jár egy nagy szervezetnél a hatékony út 

megtalálása a változtatás érdekében, illetve számos gyakorlati példán keresztül láthattuk a cél 

érdekében tett lépéseiket. Zsófiáék felhívták a figyelmet arra, hogy a Lean menedzsment bevezetése 

egy több éves szervezeti kultúraváltási folyamat, amely egy olyan nagy méretű és komplex szervezet 

esetében mint a K&H Bank lépésről lépésre a szervezeten belül megfogalmazódó igényekkel és 

célokkal összhangban és azokkal egy tempóban történhet.   

Fonó Gábor, Business Excellence program koordinátor érkezett a MAGYAR TELEKOM Zrt.-től, aki 

bemutatta a Business Excellence/Six Sigma program koordinációt, a program célját, kereteit, lépéseit, 

valamint eszközeit a Magyar Telekom-nál. 

Folyamatfejlesztés az EDF DÉMÁSZ-nál címmel Baranyi Béla, TQM vezető az EDF DÉMÁSZ Zrt.-től 

ismertette a saját módszereiket és eszközeiket a folyamatfejlesztéshez. Az EDF Démász-nál egy több 

éves folyamatmenedzsment rendszer fejlesztési projekt keretében került sor a Lean szemlélet és 

módszerek alkalmazására, ahol a folyamatgazda, dokumentációs és mérési rendszerek és IT 

fejlesztések mellett a Lean módszerek jó lehetőséget adtak a dolgozók folyamatos fejlesztésbe 

történő bekapcsolására (alulról jövő folyamatfejlesztési kezdeményezések megvalósítására).  

A megfelelő mértékű kontrol kialakítása volt Szontagh László, a ZF LENKSYSTEME Kft. gazdasági 

igazgatója előadásának témája, aki a megfelelő a gyakorlatban is működő és eredményes kontrol 

(szabályozások) kialakításának és bevezetésének lépéseit mutatta be saját gyakorlatából.  

Kudich Zsolt, a NEXON Kft. ágazati igazgatója és Rónai Balázs, az ABESSE Informatikai Tanácsadó Zrt. 

vezérigazgatója a mai rohanó világunkban megvalósítható működésjavításról adott ízelítőt. Az 

előadás számos jelentős hatékonyság fejlesztéssel járó informatikai lehetőségre hívta fel a figyelmet. 

Az előadást követően érdekes párbeszéd alakult ki a Kaizen és az IT fejlesztések kapcsolatáról és, 

hogy mikor melyiket érdemes alkalmazni.  

Az első nap méltó záróeseménye volt az idei Konferencia előtt először meghirdetett Kaizen Verseny 

eredményhirdetése. A Kaizen verseny célja a hazai szakemberek Kaizen tevékenységének 

megismerése és elismerése, valamint a jó gyakorlatok és megoldások megosztása a Lean Fórum 

partnereivel és a hazai lean közösséggel volt. A prezentációban számszerűsített eredményekkel, 

tényadatokkal, képekkel (Előtte-Utána állapot) kellett alátámasztani és bemutatni a Kaizen akció 

eredményességét, a prezentációban fel kellett tüntetni a terület vezetőjét, aki jóváhagyta és 

hitelesítette a prezentációban bemutatott lépéseket és eredményt. Számos pályázati anyagból 

kiválasztva a „KAIZEN AKCIÓ az ügyfélszolgálati területen” címmel az EDF DÉMÁSZ ZRT. munkatársai 

nyerték el az I. helyezést. Az első helyezést elnyerő csapat tagjai személyesen mutatták be a nyertes 

Kaizen akciójukat, amelyet követően Dr. Németh Balázs adta át az elismerő oklevelet és díjat a 

nyerteseknek.  

 

Kötetlen beszélgetéssel és vacsorával zártuk az első napot. 
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A második nap délelőtti programjának fő témája a Kaizen és Lean megoldások a gyakorlatban volt. 

Heinbach Balázs, a  CONTINENTAL AUTOMOTIVE HUNGARY Kft. CBS vezetője indította a napot  

Continental Business System (" ... CBS is our way to live LEAN!")  bevezetésének tapasztalatai a 

Continental Automotive Hungary Kft.–nél című előadásával. Az előadásból láthattuk, hogy a Lean 

bevezetése egy több éves előre megtervezett és a gyakorlati tapasztalatokat folyamatosan 

felhasználó és figyelembe vevő program, amelynek fontos eleme a szemléletformálás, képzés és a 

módszerek gyakorlatban történő alkalmazása, valamint az eredmények visszamérése.  

A "nem-törődöm Biorobotoktól" az értékteremtésre figyelő lelkes dolgozókig... címmel Kovács 

Róbert, a SEALED AIR Kft. gyárigazgatója tartott egy élményszerű előadást, amelyben kihangsúlyozta, 

hogy az egyszerű számok és hatékonyságfejlesztési elvárások mellett, milyen jelentősége és hatása 

van az emberi tényezőnek és a motivációnak.   

A Problémamegoldás A3-as módszerét Szegi Dénes, a MARS MAGYARORSZÁG KISÁLLATELEDEL 

GYÁRTÓ Kft. Training Managere mutatta be a résztvevőknek. 

Németh Krisztián, Lean Group Manager és Hosszú Róbert, Manufacturing Operations Manager az NI 

HUNGARY Kft.-től a Lean szervezetfejlesztés és kultúra kialakításának több éves útját és tapasztalatait 

mutatta be, kihangsúlyozva a vezetői példamutatás és folyamatos coaching tevékenység és a pozitív 

példák és gyakorlatok irányába történő dolgozók közötti differenciálás jelentőségét.  

Gyártás és logisztikai szimuláció: folyamatoptimalizálás, ergonómia, dinamikus értékáram elemzés és 

energia hatékonyság ipari példákon keresztül volt Molnár Zsolt, a GRAPHIT Kft. Vezető plm 

konzultánsának témája. Zsolt előadásából  láthattuk, hogy a Lean fejlesztési projektek (anyagáramlás, 

layout tervezés, értékáram feltérképezés) támogatására számos szoftver és szimulációs megoldás is 

rendelkezésére áll a szakembereknek.  

 

A délutáni előadások során számos logisztikai és kereskedelmi lean megoldásról hallhattak az 

érdeklődők. 

Fazekas Attila, a MAGYAR POSTA Zrt. OLK Központvezetője a csomag feldolgozási területen 

megvalósított KAIZEN akciókról és annak eredményeiről tartott előadást, az előadásból lehetett látni, 

hogy egy ilyen komplex több másik területtel és rendszerrel összefüggő területen megvalósuló 

fejlesztés egy több lépcsős (lépésről lépésre történő) Kaizen akció program keretében valósítható 

meg és igen jelentős teljesítményjavulást (átbocsátó képesség, kapacitásnövelés, 

területmegtakarítás, selejt csökkenés) hoz.  

Az AUTOLIV Kft.-nél alkalmazott belső logisztikai megoldásokat, Kanban rendszert és a Szupermarket 
jelentőségét Gergely Gábor, APS koordinátor mutatta be saját vállalati példákon keresztül. A 

beszédes képekkel illusztrált előadásból hasznos gyakorlati megoldásokat meríthettünk, a kanban 

rendszer és szupermarketek kialakítása területén. 

Érdekes volt Fekete Levente, a TÍZPRÓBA MAGYARORSZÁG Kft. (DECATHLON) Kelet-Magyarország 

regionális igazgatójának a kereskedelmi lean bevezetés gyakorlatait és a folyamatfejlesztéssel 

megvalósítható számszerűsített eredményeket bemutató előadása, amely előadásban kiváló példáit 

láttuk a Lean alapelvek kreatív adaptációjának és alkalmazásának egy sportszer és szabadidő ruha 

áruház esetében.  

Gurabi Gyula, a FESTO AM Kft. Ellátási lánc vezetője az Ellátási Lánc jelentése a gyártásban című 

előadásával hozott minket közelebb a téma jelentőségéhez, ami a stratégiából lebontott rendszer 
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szemléletű, az érintettek (vevők, dolgozók, beszállítók) szempontjait figyelembevevő szisztematikus 

fejlesztési program. Az Ellátási lánc fejlesztésnek a Lean-hez hasonlóan a legfontosabb céljai között 

szerepel a hozzáadott érték növelése, a komplexitás csökkentése és az ellátási lánc érintettjei közötti 

együttműködés, bizalom erősítése.  

A DANA HUNGARY Kft.-től Somogyi Zoltán, Logisztikai manager ismertette a közönséggel a 

vállalatuknál a Dana Operation System néven futó Kanban implementáció jelentőségét és lényegét, 

valamint a céljaik eléréséhez szükséges következő lépéseket. 

TPM a logisztika szolgálatában volt az A.A. STÁDIUM Kft.-től érkező  Péczely Csaba előadásának címe, 

melyben szó esett a TPM összetettségéről, a legfontosabb elvekről és a vállalati alkalmazási 

területekről. 

 

A két napos konferencia végén is még számos kérdés és gondolat került megvitatásra péntek este a 

Vitafórumon, ami jelzi a résztvevő szakmai közösség érdeklődését és elhivatottságát a konferencián 

tárgyalt témák iránt. Ezúton is köszönjük mindenkinek az aktív és konstruktív részvételt a 

Konferencián, amivel tovább erősítettük a Lean szakmát és közösséget Magyarországon.  

 

 

2013. április 26.  

Kis Rita, projektvezető 

Dr. Németh Balázs, ügyvezető igazgató 

Kvalikon Kft.  

www.kvalikon.hu  
www.leanforum.hu  
 


