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VII. LEAN FÓRUM – FOLYAMATFEJLESZTÉSI KONFERENCIA 
 "Hozzuk ki cégünkből a maximumot" 
2014. Április 10-11. 

 

Idén nagy érdeklődés mellett, több mint 140 szakember részvételével került megrendezésre a Lean 

Fórum Konferencia. A konferencián számos iparág kiemelkedő vállalatának vezetői osztották meg a 

résztvevőkkel Lean és folyamatfejlesztési tapasztalataikat. A konferenciát Dr. Németh Balázs, a 

Kvalikon Kft. ügyvezetői igazgatója és a rendezvény házigazdája, nyitotta meg. A délelőtti plenáris 

szekció felső vezetői szemszögből mutatta be a Lean menedzsment módszerek alkalmazási 

lehetőségeit és megközelítését. Dr. Németh Balázs előadásában kihangsúlyozta, hogy a Lean 

menedzsment bevezetés során fontos a rendszerszintű megközelítés és az egész értékáram 

fejlesztés, különben (ha csak az értékáram egy-egy kiragadott részére vonatkozó, a napi 

problémákból kiinduló Pont Kaizen akciókat indítunk) 

a Lean bevezetéstől várt eredmények sokszor 

elmaradnak. Az értékáram alapú folyamatfejlesztés 

mindig a vevői igényből indul ki, és az alapanyag 

beérkezéstől (vagy már a beszállítótól) a késztermék 

előállításáig és leszállításáig a teljes értékteremtési 

folyamatot optimalizálja. Az értékáram fejlesztés 

során azoknak a szűkkeresztmetszeteknek a 

fejlesztésére kell fókuszálni, amik a teljes folyamat 

kibocsátását és az erőforrások felhasználását 

befolyásolják. Minden vállalatnál, ahol a vevő 

számára előállított termék vagy szolgáltatás van, ott van egy-egy értékáram. Az előadásban konkrét 

példákat láthattunk az értékáram fejlesztés alkalmazására, gyártó, fejlesztési - gyártás előkészítési és 

szolgáltatási környezetben is.  

CHINOIN 
A következő előadásban Aradi Mátyás, a Chinoin Zrt. – Sanofi vállalat, kémiai gyáregységének 

igazgatója mutatta be, hogy ők egy több éves Lean bevezetési programot indítottak el 2012-ben. 

Mátyás az előadásban kihangsúlyozta, és hitelesen bizonyította, a vezetői példamutatás és 

szerepvállalás fontosságát. A Lean bevezetési program során kialakították a bevezetést támogató 

szervezetet, széles körű oktatási programot indítottak el, értékáram feltérképezést csináltak, 

meghatározták a fejlesztési célokat, kialakították az értékelés és rendszeres nyomon követés 

rendszerét. A célokat és eredményeket QCDI táblákon vizualizálták és követi rendszeresen nyomon a 

vezetés.  A Lean bevezetés egy szemléletváltást követelt meg a teljes gyártól, aminek az alapja a 

problémaérzékenység („Szeresd a problémát”) és a csapatmunka. A napi szintű problémamegoldást 

egy belső ötletrendszerrel („KIS VUK”) támogatják. A KIS VUK (Kevés is sok, vállalati újítási 

kezdeményezés) igen sikeresnek bizonyult, folyamatosan növekszik a beadott ötletek száma, éves 

szinten több száz ötlet valósult meg és több százezer euró megtakarítást hozott a vállalatnak, ezzel is 

igazolva a menedzsment felé a Lean kezdeményezések megtérülését és létjogosultságát.  
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AUDI MOTOR HUNGÁRIA 
A következő előadást Perger József, az AUDI 

kísérleti motorgyártás központ vezetője tartotta, 

aki ismertette az AUDI-nál az utóbbi két évben 

megvalósult igen jelentős fejlesztéseket. A győri 

AUDI Motor Hungária, jelenleg a világ legnagyobb 

motorgyára, és most már az összeszerelésen túl a 

teljes gyártási vertikumot felölelő járműgyár épült 

fel. Perger József az értékáram alapú folyamat 

szimuláció alkalmazását mutatta be előadásában, 

amivel igen jelentős eredményeket 

(megtakarításokat) értek el a gyártás (kisszériás, előszerelés, szériagyártás, kísérleti gyártás) 

optimalizációja területen.  

MAGYAR SUZUKI ZRT. 
A következő előadásban Dr. Urbán László, a Magyar SUZUKI Zrt. vezérigazgatója, mutatta be a több 

mint 20 éves, a magyar autógyártásban és beszállító fejlesztésben igen jelentős szerepet vállaló japán 

vállalat működését és eredményeit. A Kaizen a Suzukinál a mindennapok része, már a munkatársak 

kiválasztásánál figyelnek arra, hogy olyan kollégákat vegyenek fel, akik azonosulni tudnak a 

folyamatos fejlesztési szemlélettel. A Kaizen napi szintű elvárás mindenkitől, a sori dolgozótól a 

divízióvezetőkig. Cél: olyan ötletek és javaslatok benyújtása, melyek csökkentik a költségeket, 

optimalizálják a folyamatokat, növelik a jövedelmezőséget. A Kaizen ötleteket a vállalatnál mind 

erkölcsi, mind (akár millió forintos) anyagi elismerésben is részesítik. Urbán László kihangsúlyozta a 

helymegtakarítás fontosságát is, hiszen a terület Japánban nagyon drága. A Suzuki úgy tudta 

korábban megduplázni a kibocsátását, hogy alig nőtt a termelés alapterülete (1. emeletes gyártósor).  

Az elmúlt évek autópiaci visszaesésére a választ a SUZUKI a termelékenység és a hatékonyság további 

növelésével találta meg, amiben a belső veszteségek feltárása és megszüntetése folyamatos feladat.   

NATIONAL INSTRUMENTS 
Németh Krisztián, a National Instruments vállalat Lean Group Managere, a vállalat folyamatos 

fejlesztési tevékenységeit mutatta be és kihangsúlyozta, hogy a Lean bevezetés egy hosszú távú 

vállalati kultúraváltási program. Az NI Lean tevékenységeit az NICI model (National Instruments 

Continuous Improvement) foglalja össze, aminek három fő pillére a megfelelő irány (célok) 

meghatározása, a változás támogatása és nyomon követése, valamint az emberek bevonása. Az NI 

nagy hangsúlyt fektet a vezetők példamutatására, a coachingra és a tudásmegosztásra a megfelelő 

vállalati kultúra kialakítása érdekében. Jelenleg a gyártásban elindított folyamatos fejlesztési 

tevékenységeket kiterjesztették az Office területekre is, ahol hasonló nagyságrendű eredmények, 

megtakarítások érhetők el a módszerek alkalmazásával.  

BOSCH REXROTH 
A következő előadásban Rózner Lajos, a Bosch Rexroth értékesítő mérnöke mutatta be a Bosch 

vállalat BPS (Bosch Production System) rendszerét, és azokat a Lean megvalósítást támogató 

megoldásokat, amit a vállalatcsoporton belül és külső partnereknek is nyújtanak.  

A délután folyamán két külön szekcióban folytak tovább az előadások. A Lean Office szekcióban az 

adminisztratív területek folyamatfejlesztéséről szóltak az előadások.  
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BENCHMARKING & MANUFATCURING ANALYSTS 
A teljesítménymérési szekció nemzetközi vendégelőadója Douglas Comrie volt, a Benchmarking & 

Manufacturing Analysts  ügyvezető igazgatója, aki egy mélyreható elemzést és számos benchmarking 

mutatót is tartalmazó előadást tartott a Globális Benchmarking trendekről és az egyes régiók, köztük 

Magyarország, versenyképességéről és jövőbeli lehetőségeiről a versenyképesség fokozása területén. 

Az előadás egyik fő üzenete az volt, hogy nem elég a saját vállalatunk teljesítményének javítására 

fókuszálnunk, hanem tudnunk kell, hogy mit csinálnak a világban a versenytársak és hol érdemes, 

illetve kell verseny előnyt jelentő képességeket és folyamatokat kialakítani a működésfejlesztési 

programok során.  

OPTEN 
A hazai gazdasági trendekről Pertics Richárdtól, az 

OPTEN céginformációs vezetőjétől kaphattunk egy 

áttekintést. A szekció végén, pedig arról esett szó, 

hogy a gazdasági és teljesítménymérési adatok  

birtokában, hogyan tudjuk a Lean bevezetési 

programjainkat egy stratégiai keretrendszerben 

kezelni, és értékelni ezen programok 

eredményességét.  

MICROSOFT MAGYARORSZÁG 
A Microsoft Magyarország megmutatta 2014-es vízióit a vállalati folyamatok informatikai 

támogatását illetően, mely a rugalmasságot, a vizualitást és az egyszerűséget vetítette előre. A víziók 

nagy része azóta megvalósult. Az előadó kitért arra, hogy a vállalaton belüli informatika és a 

személyes informatika közötti határvonal teljesen elmosódik. A vállalatok felhőbe költözése már 

valóság, mely még nagyobb rugalmasságot és rövidebb válaszidőt eredményezhet. 

K&H BANK 
Kováts Norbert és Sári Szilvia párban ismertette, hogy banki Back Office területen nagy 

eredményeket ért el a K&H két év alatt Lean területen, amit egy termelő vállalathoz hasonlított.  

Széles körűen kiképezték a dolgozókat, mely alapvető feltétele volt a Lean sikerének. Korábban soha 

senki nem hallgatta meg a Back Office területen dolgozókat. Az új megközelítés nagyon kedvező 

fogadtatásban részesült, és az eredmények sem maradtak el, aminek köszönhetően sikerült 

mozgósítani a szervezetet. A bevezetett teljesítménymenedzsment rendszer (KPI-k) is 

nagymértékben hozzájárult a bevezetés sikeréhez. A teljes rendszert stratégiai alapon kezdték el 

felépíteni és lebontani az egyes funkcionális területekre. Kiemelték a folyamat feltérképezésének 

fontosságát és a vizuális menedzsment minél szélesebb körű alkalmazását. A Lean rendszer 

működéséhez elengedhetetlen a megfelelő mérhetőség és összehasonlíthatóság.  

CONTINENTAL AUTOMOTIVE HUNGARY 
Termelő cég lévén már komoly Lean tapasztalatokkal rendelkezik a cég, azonban eddig az 

adminisztratív és támogató terület kimaradt a fejlesztésből. Görög Vivien ismertette, hogy egy 

intenzív képzéssel indult a programjuk Németországban, ezt a tudást átvitték a magyarországi 

leányvállalatnál dolgozókhoz. Az előadó kiemelte a filozófiai megközelítést, valamint a képzés alulról 

és felülről történő megvalósítását. Megfelelő stratégia megalkotása után, a megfelelő projektek 

indításával és emberek szimulációs játékokon át ívelő bevonásán keresztül valósítják meg a Lean-t az 

adminisztratív területeken. A CBS (Continental Business System) kiterjed a kultúra alakítására, a 

folyamatok optimalizálására, a csapatok standardizálására és az önszervezésre. A bevezetés jelenleg 
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a széleskörű tréningek fázisában tart. Számtalan mini és mester projektet azonosítottak, amiken 

keresztül elsajátítják az alapvető Lean eszközök alkalmazását.  

NEXON 
Kudich Zsolt megmutatta, hogy korszerű mobil eszközök milyen rugalmassá tehetik a HR terület és 

dolgozók közötti munkát. A HR önkiszolgálás jelentős időt takarít meg az adminisztrációnak és a 

dolgozóknak egyaránt. 

ZF LENKSYSTEME 
Szontagh László megosztotta hasznos tapasztalatait az adminisztratív területen, és roppant praktikus 

tanácsokat adott a Lean Office megvalósításával kapcsolatosan.  Vállalata rendkívül dinamikus 

fejlődés előtt áll, ugyanis új gyárat építettek, ahol az év folyamán elindul a gyártás. Ennek 

köszönhetően a struktúra változik és a komplexitás is nő. A túlóra folyamatosan jelen volt a pénzügyi 

területen, a kockázatok növekedtek, amit túlbiztosítással próbáltak orvosolni. Ez végül 

túlszabályozott és bonyolult és töredezett folyamatokat eredményezett. PDCA és kaizen nélkül nem 

lehet fenntartható eredményeket elérni. Be kell építeni a működésbe a problémák szisztematikus 

megoldását. Kitért a megfelelő kommunikáció használatára (az egészséges viták). Kiemelte, hogy 

érdemes ellátogatni más vállalatokhoz és Benchmarkingot végezni más vállalatoknál, ami felnyitja a 

dolgozók szemét. Megfelelő és gyakorlati elemeket tartalmazó tréningek tudják megalapozni a 

gondolkodásmód megváltoztatását. Számtalan Lean projektet indítottak irodai 5S, pénztári 

folyamatok fejlesztése és beszállítási területeken. Az A3 eszköz fontosságát emelte ki, mely roppant 

jól strukturált módon tudja megjeleníteni az elvégzett és elvégzendő fejlesztési feladatokat. Pénzügyi 

zárás tekintetében 1 napos megtakarítást tűzött ki a vezetőség, ezt 50%-ban teljesítették túlórázás 

nélkül. Fontosnak tartja az előadó külsős tanácsadó szerepét a Lean Office területen. Míg a gyártási 

területen általában megvannak az erőforrások és a támogatás a Lean törekvésekre, a támogató és 

adminisztratív területen ez elmaradhat. A tanácsadó a megfelelő eszközök alkalmazását és adatok 

strukturálást a megfelelő helyen biztosítani tudja.  

KVALIKON 
A Kvalikon Kft. részéről Németh Csongor előadása zárta az Office szekciót, ahol a Lean Office és a 

szolgáltatások sajátosságaira helyezte a hangsúlyt. A szolgáltatások esetében a vevő is részt vehet az 

értékteremtésben. Ennek köszönhetően az érték előállítása nemcsak a szolgáltatást előállító 

folyamaton és üzemeltetőin múlik, hanem a vevőn is. A vevői igények és érték azonosításán túl, 

legalább ennyire fajsúlyos az üzlet (belső vevő) hangjának is az azonosítása. Az előadó kiemelte, hogy 

a Lean Office területen a veszteségcsökkentés kimenete a dolgozói létszám csökkentése, ami komoly 

akadálya lehet a Lean gondolkodásmód elterjedésének. Akkor érdemes célként egy folyamat 

üzemeltetéséhez szükséges létszámot csökkenteni, ha máshol kapacitás szűkében van a vállalkozás. 

Az előadó összefoglalta és csoportosította az irodában előforduló veszteségeket. Néhány eszköz 

gyakorlati példáit tekinthette meg a hallgatóság (Halszálka diagram, értékáram, post it note). 

DANA  
A konferencia második napján a konkrét veszteségcsökkentési megoldásokra fókuszáltunk. Az első 

előadást Takács Ernő, a DANA disztribúciós központjának Plant Managere tartotta meg. Előadásában 

bemutatta, hogy hogyan alkalmazták a Lean módszereket és megközelítést egy új disztribúciós 

központ felépítése során. Az értékáram feltérképezés segítségével optimalizálták a vevő és az egyes 

Dana és beszállítói telephelyek közötti anyagáramlást, számos veszteséget és felesleges 

anyagkezelési, mozgatási műveletet kiiktatva a folyamatból. Az új telephely layout-ját (elrendezését) 

és az anyagátvétel, betárolás, kitárolás, kommissionálás folyamatait szintén Lean szemlélettel 

alakították ki, csökkentve a felesleges tevékenységeket, mozgásokat és várakozási időket, a 
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megfelelő elrendezés, eszközök és szabványos munka alkalmazásával. A fejlesztések 

eredményeképpen Győrből az egész világon képesek igen rövid határidővel (a korábbinál sokkal 

magasabb kiszolgálási színvonallal) kiszolgálni a DANA ügyfeleit „After Part” alkatrészekkel.  

OPEL SZENTGOTTHÁRD 
A következő előadásban Csanaki Jenő, az Opel Szentgotthárd GMS és IT Managere mutatta be a 

vállalat Lean tevékenységeit. A lenyűgöző előadásból minden hallgató egy hiteles vezetőtől hallhatta, 

hogy hogyan hatja át a Lean gondolkodás az Opel mindennapjait, a termékfejlesztéstől a gyártás 

előkészítésen, gyártáson át egészen az adminisztratív területekig. Az Opelnél nagy hangsúlyt 

fektetnek a megfelelő veszteségcsökkentési szemlélet kialakítására és minden egyes dolgozó 

bevonására a Kaizen tevékenyégbe. Jenő 

kihangsúlyozta, hogy a veszteségcsökkentés már a 

„Design”- nál, a termék és folyamat megtervezésénél 

elkezdődik, majd a gyártó terület és folyamatok 

kialakításánál folytatódik, mert ezek a tevékenységek 

nagymértékben meghatározzák, hogy milyen nem 

értékteremtő tevékenységek (felesleges utak, 

mozgatások, várakozások...) épülnek bele a 

folyamatba. Hasonlóképpen igen jelentős potenciál 

van az információáramlás fejlesztésében, amit az IT 

rendszerek fejlesztése nagy mértében támogathat. Az előadás során a résztvevők rengeteg gyakorlati 

példát és ötletet láthattak a Lean módszerek alkalmazására vonatkozóan.  

PHOENIX MECANO 
Kelemen László, a Phoenix Mecano egyedi gyártás vezetője, egy Németországból áttelepített új 

gyártócsarnok Lean szemléletű kialakítását és 24 óra alatt történő átköltöztetésének projektjét 

mutatta be, amivel az eredetihez képest 50%-kal sikerült csökkenteni a felhasznált területet, 57%-kal 

sikerült javítani a termelékenységet és 6-20%-kal az egyes termékek átfutási idejét.  

FESTO AM 
A következő előadásban Gurabi Gyula, a FESTO AM Ellátási lánc igazgatója, arra hívta fel a 

figyelmünket, hogy mindig tartsuk szem előtt azokat a QCD célokat, amiért a Lean módszereket 

alkalmazzuk, és az egyes tevékenységeket ezekkel összhangban, a változásokhoz való gyors 

alkalmazkodás érdekében alkalmazzuk, elkerülve a bürokratizálás és túlszabályozás csapdáit.  

SEALED AIR MAGYARORSZÁG 
Varga Margit, a Sealed Air Magyarország termelési vezetője, „Bizalom és hatékonyság” című 

előadásában kiemelte a vezetés felelősségét és szerepét a megfelelő vállalati légkör és kultúra 

kialakításában. Margit kihangsúlyozta, hogy a Kaizen egy olyan bizalmon alapuló kultúrában működik 

jól, ahol a vezetők egyértelműen meghatározzák az elvárásokat, lehet hibázni, a munkatársak 

folyamatosan tanulnak és fejlesztik a saját munkaterületüket, valamint a vezetők következetesen 

nyomon követik és számon kérik a teljesítményt és pozitív visszacsatolással támogatják a folyamatos 

fejlesztést.  

FAG MAGYARORSZÁG 
A Lean a logisztikában szekcióban a délután folyamán számos gyakorlati megoldást hallhattunk a 

veszteségek csökkentésére vonatkozóan. Guba László, az FAG Magyarország, MOVE koordinátora, az 

anyagáramlás optimalizálási projektjüket mutatta be, amely során egy értékáram feltérképezést és 

elemzést követően „Hagyma modell” szerint fejlesztették a layout-ot, a termeléstervezést és a 
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vezérlést, az anyagáramlási és az ellátási folyamatokat. A Magyarországot is szimbolizáló hagyma 

legbelső magja a gyártó cella, aminek a megfelelő anyaggal és információval való időben történő 

ellátása a feladata a következő héjon lévő line feedernek (anyagfeltöltőnek), akit a supermarketeken 

(következő héj) keresztül, egy milkrun rendszerben látnak el anyaggal a raktárból a komissionálási 

folyamatokon keresztül. A fejlesztések eredményeként 13,1-ről 7,5 órára csökkent az átfutási idő, 

82%-ról 90% fölé nőtt az OTD mutató, 30-ról 20-ra csökkent az anyagkezelések száma.  

FESTO 
Kubinyi Zsolt, a Festo Kft. termékmenedzsere, a pneumatikai berendezésekkel kapcsolatos 

energiaveszteségek csökkentési lehetőségeire hívta fel a figyelmét a résztvevőknek, ami már sokszor 

a megfelelő berendezések kiválasztásával és megtervezésével kezdődik. A léghálózatban, akár 20%-

os villamos energiaköltség megtakarítási potenciál is lehet, ami egy vállalatnál több millió forintos 

megtakarítást jelent.  

GRAPHIT 
Molnár Zsolt, a Graphit vezető plm konzultánsa egy szédületes lendületű, vidám előadásban 

ismertette a Technomatix rendszerrel történő digitális értékáram feltérképezést és elemzést, ami 

lehetőséget teremt az értékáram modell paramétereinek dinamikus kezelésére és gyors folyamat 

szimulációk lefuttatására, így hatékony eszköz lehet a vállalatvezetők kezében a Lean fejlesztési 

projektek során.   

PICK SZEGED 
Dósai Tamás, a Pick Szeged Zrt. ellátási lánc igazgatója bemutatta, hogy egy olyan nehéz iparágban, 

ahol több piaci szereplő is a csőd szélére került, hogyan 

lehetett 2 év leforgása alatt 3 Mrd Forintos 

eredménynövekedést elérni a Lean szemlélet és módszerek 

(értékáram feltérképezés, ABC elemzés, portfólió tisztítás, 

logisztikai folyamatok áramvonalasítása, felesleges szállítások 

kiküszöbölése) alkalmazásával. Tamás előadásában kiemelte, 

hogy a JIT elvek alkalmazásával, az átfutási idő és készletek 

csökkentésével párhuzamosan további áldásos hatásként még 

a termékek minősége is javult, mert nem fagyasztott, hanem 

friss alapanyag került a termékekbe.  

AUTOLIV 
A konferencia záró előadását Gergely Gábor (APS Manager) és Tóth Roland tartották az Autoliv Kft.-

től, akik a Rugalmas gyártó cella kialakítás módszereit (szabványos munkautasítás – SWI, 

sorkiegyensúlyozás, simogram, WCT – munkakombinációs tábla) ismertették. Az előadásukban 

bemutatták, hogy hogyan lehet a Rabbit run (nyúl kör – folyamatosan körbejárnak a sor minden 

munkaállomásán az operátorok) alkalmazásával kiegyensúlyozni a Line Balance módszerrel nem 

megfelelően kiegyensúlyozható sorokat. A rugalmasságban fontos szerepe van a megfelelően 

motivált és képzett munkaerőnek, aki cellán belül és a cellák között is rugalmasan mozgatható. A 

munkakombinációs táblák az egyes cellák terhelésétől függően, különböző létszámok (pl.: 4-5 v. 6 

fős) mellett határozzák meg az egyes operátorok műveleti sorrendjét és mozgását a cellán belül. A 

vidám hangulatú előadásban számos gyakorlati tapasztalatot és példát osztottak meg velünk a 

kollégák a veszteségvadászatról, az emberek bevonásáról és kezeléséről. Az előbb említett 

módszerek alkalmazásával az APS csapat éves szinten több százezer Euro-s megtakarítást tudott 

hozni a vállalatnak. A magyarországi gyár sikerét az is bizonyítja, hogy évről évre növekszik a vállalat 

árbevétele és létszáma is (a létszám az elmúlt hónapban meghaladta az 1500 főt). Az előadásból 



 

 
 

7 

érezhettük, hogy bár a vállalatnál számos Lean módszert (Heijunka, Kanban, milkrun, line balance…) 

magas szinten alkalmaznak, az APS csapat munkája soha nem ér végett, folyamatosan újabb 

kihívásoknak kell megfelelniük, ahogy a piaci igények és a vezetés elvárásai változnak.  

A Lean Fórum – Folyamatfejlesztési konferencián a résztvevők megbizonyosodhattak arról, hogy a 

Lean szemlélet alkalmazása iparágtól függetlenül, bárhol alkalmazható és kiemelkedő eredményeket 

hozhat, ha azt a vállalati környezetbe illeszkedve, rendszerszerűen alkalmazzák, megfelelő vezetői 

részvétellel és támogatással.  

Ezúton is köszönjük minden résztvevőnek, hogy aktívan hozzájárult a konferencia sikeréhez és 

reméljük, hogy sikerült a konferencia két napján erőt és ötleteket meríteniük, hogy a saját 

vállalatuknál minél többet tudjanak az itt elhangzott jó gyakorlatokból, tapasztalatokból 

kamatoztatni.  
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