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Az idén is nagy érdeklődés mellett, több mint 130 résztvevő részvételével, került megrendezésre a LEAN Fórum 
– Folyamatfejlesztési Konferencia. A Konferencián több, mint 15 vállalat vezetői osztották meg tapasztalataikat 
a résztvevőkkel. A programot Dr. Németh Balázs, a Kvalikon Kft. ügyvezetői igazgatója és a rendezvény 
házigazdája, nyitotta meg, aki bemutatta a Best Practice Lean felmérés eredményeit és az elmúlt 10 év trendjeit 
a lean menedzsment hazai alkalmazásában. Az előadásában kitért arra, hogy milyen fontos a stratégiai 
megközelítés és a felső vezető szerepe a Lean menedzsment eredményes alkalmazásában. Az első nap 
délelőttjének témája a Lean vezetés és kultúra kialakítása volt. Számos kiváló vállalat felső vezetője (GE, Sanofi, 
ROTO, Pick, ZF Lenksysteme) osztotta meg tapasztalatait a vezetés szerepével és feladataival kapcsolatban.  
A vezetők kiemelték, hogy a vezető egyik legfontosabb feladata, hogy a szervezetet, embereit és a 
folyamatokat fejlessze a Lean filozófia 
szellemében, mutassa meg az irányt, 
inspirálja az embereket, értékelje az 
eredményeket és folyamatosan gyakoroljon 
önreflexiót, értékelje a saját tevékenységét 
és annak hatását. Fontos, hogy a vezető 
maga is folyamatosan tanuljon és tanítson, 
ezen keresztül tud fejlődni az egész 
szervezet. A jó Lean vezetőnek az emberei 
lesznek sikeresek és hoznak átlagon felüli 
eredményeket.  
A délután folyamán a Lean Office szekcióban 
elsősorban szolgáltató vállalatok (K&H Bank, 
EON, CIB Bank, Intrum Justitia, DMS One) 
vezetői osztották meg a folyamat és 
szervezetfejlesztési tapasztalataikat. 
Kiemelték az ügyfélélmény és az ügyfélnek adott érték jelentőségét, amit csak motivált, elkötelezett 
munkavállalókkal és az ő munkájukat hatékonyan támogató folyamatokkal és rendszerekkel lehet elérni.  A 
nagy szolgáltató vállalatoknál akár több 1000 ember is dolgozik számos telephelyen, ezért a közös célok, a jól 
szervezett folyamatok és a megfelelő információáramlás elengedhetetlen a sikeres működéshez. A siker mérője 
az, hogy az ígéreteinket be tudjuk e tartani az ügyfélnek, ezért nagyon fontos az ügyféligények jó megértése és 
lefordítása konkrét feladatokká és folyamatlépésekké, amelyen keresztül azt adjuk, akkor és olyan formában, 
ahogy ezt az ügyfél szeretné. Ennek érdekében folyamatosan fejleszteni kell a szervezetben dolgozók kollégák 
tudását és képességeit, valamint az őket kiszolgáló IT rendszereket és háttér folyamatokat.  
A második nap folyamán az eszközök és a gyakorlati alkalmazás voltak a középpontban. Számos iparág 
vállalatainak (AUDI, Borsodchem, Linamar, Faulhaber, Coca Cola, Kardex) mutatták be, hogy hogyan fejlesztik a 
beszállítóikat, optimalizálják a folyamataikat, hogyan vezették be a Kanban rendszert, hogyan kezelik a dolgozói 
javaslatokat). Az eredményes működéshez elengedhetetlen a megfelelő tervezés és előkészítés. A délután a 
minőség volt a fókuszban, ahol megismerhettük a Knorr Bremse Zero Defect minőségügyi rendszerét, az Autoliv 
Q5 Quality Culture bevezetés programját, a Bosch Rextroth gyártósor fejlesztési tapasztalatait, valamint 
betekintést kaphattunk a Six Sigma módszer alkalmazási lehetőségeibe. 
A napot a RÁBA, ügyvezetőjének Urbányi Lászlónak és Lean manager kollégájának az előadása zárta, ahol a 
sárvári alkatrészgyártó üzem lean bevezetés tapasztalatait osztották meg és jó példáját láttuk a vezető, mint 
coach (sensei) és beosztott hatékony együttműködésének és közös sikerének az előadás és a gyakorlati 
megvalósítás során.  
A konferencia fő üzenetei voltak, hogy a Lean bevezetés és a működés fejlesztés alapja a vállalaton belül 
meglévő tudás, kompetencia fejlesztése, megőrzése és megosztása a szervezeten belül, amiben a vezetőknek 
és a Kaizen rendszer tudatos alkalmazásának kulcs szerepe van. A vezetők teremtik meg azt a környezetet és 
feltételeket, amin belül a stratégiai célok elérése érdekében a dolgozók a képességeiket ki tudják 
bontakoztatni. Ha motiváló célokat adunk és kommunikálunk a munkatársak felé és felhatalmazzuk őket, akkor 
kiemelkedő eredményeket lehet elérni a hazai munkavállalókkal. A másik fontos üzenete és témája volt a 



konferenciának, hogy a Lean bevezetés nem egy a többi fejlesztéstől elkülönülő folyamat, hanem szervesen kell 
illeszkedjen a stratégiába és a vállalat folyamat és szervezetfejlesztési törekvéseibe, sőt a Lean bevezetés maga 
is egy rendszer, kompetencia és szervezetfejlesztési folyamat. Újdonság volt, hogy több előadásban (Coca Cola, 
Linamar) is megjelent a Lean menedzsment és a kockázatmenedzsment alkalmazásának a kombinálása, ahol a 
Kaizen fejlesztéseket, illetve az értékáramok fejlesztése során a költség, idő, minőség szempontok mellett 
megjelentek a kockázatkezelés és az munkavédelem szempontjai is.  
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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