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Idén is nagy érdeklődés mellett, több mint 110 szakember részvételével, került megrendezésre a 
LEAN Fórum – Folyamatfejlesztési Konferencia.  
Az idei évben két neves külföldi előadó: David Hutchins, az International Quality College elnöke, és 
Alan Brunhammer a Quadriga Consulting ügyvezetője is megtisztelte előadásával a konferenciát, 
valamint számos kiváló hazai vállalat vezetője osztotta meg tapasztalatait és jó gyakorlatait a Lean 
menedzsment alkalmazása területén.  
Az első nap során a Minőséget és az Energiairányítási rendszereket helyeztük a középpontba és a 
Lean menedzsment rendszerrel való kapcsolódásukat és szinergia lehetőségeket tekintettük át a 
meghívott előadókkal.  
 
A programot Dr. Németh Balázs, a Kvalikon Kft. 
ügyvezető igazgatója és a rendezvény házigazdája, 
nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a Lean menedzsment 
filozófia és rendszer története és fejlődése szorosan 
összekapcsolódik és egybeforr a minőségmenedzsment 
kialakulásával és a japán menedzsment módszerek 
fejlődésével. A Lean menedzsment, mint a Toyota 
Gyártási Rendszerén alapuló menedzsment módszer és 
filozófia, alapjaiban épít a Total Quality Management és a 
minőségmenedzsment módszerekre, jól 
összekapcsolható az egyéb irányítási rendszerekkel (energiairányítás, EHS, környezetirányítás, 
kockázatmenedzsment, Six Sigma), azokkal összhangban célszerű kiépíteni és működtetni, ezért 
érdemes az egyes területek szakembereinek megismerni a többi rendszert és a vállalati stratégiába 
ágyazva kialakítani azok együttes, harmonikus működését.  
David Hutchins, a világ legkiválóbb minőségügyi szakembereit tömörítő International Quality 
Academy tagja, Kaoru Ishikawa, Joseph Juran, Noraki Kano személyes jó barátja és kollégája első 
kézből adott számunkra egy olyan hiteles előadást a Minőségügy és vele együtt a Lean módszerek 
fejlődéséről Európában – Nagy Britanniában és a Világban, ami rávilágított arra, hogy Japánban 
nincsenek minőségügyért felelős menedzserek a vállalatnál, mert a minőségért mindenki felel és 
mindenki ügye.  
David Hutchins előadásának üzenete volt, hogy a minőségügyben nincsenek határok, az ellenőrzés 
mellett gyakorlati módszerek is kellenek a szervezet teljes területén, a minőség nem kulturális 
kérdés, inkább emberi attitűd kérdése. A minőség mindenkinek az ügye, tehát meg kell szervezni azt, 
biztosítani kell, hogy a szervezetben dolgozók mind azonos cél érdekében dolgozzanak. Az egyes 
fejlesztési törekvések egy irányba állításának lényeges módszere a Hoshin Kanri (Üzleti Stratégia 
lebontása), amiről David könyvet is írt.  
Az üzleti kiváló teljesítmény érdekében a stratégiai és minőség célokat a szervezetben le kell bontani 
és testre kell szabni. A vezetés feladata, hogy összehangolja a stratégiát a megvalósítással, biztosítsa 
a szükséges erőforrásokat és rendszeresen visszamérje az eredményeket, így biztosítva, hogy a 
látszólag eltérő érdeket képviselő szervezeti területek/funkciók egy irányba haladjanak és 
megfelelően együttműködjenek. 
Fontos felismernünk, hogy más nyelvet beszél a menedzsment és mást a dolgozók. A menedzsment a 
pénz nyelvét, a dolgozók a dolgok nyelvét beszélik, mindenkihez a saját nyelvén kell szólnunk. A 
minőségügyi fejlesztések során meg kell határozni a megoldandó probléma és a fejlesztés erőforrás 
szükségletének pénzügyi értékét (költségét) és így kell döntési helyzetbe hozni a vezetőket. A 



problémák miatt soha ne az embereket hibáztassuk, hanem azt a helyzetet (szituációt), amit 
kialakítottunk.  
A következő előadásban Alan Brunhammer a Lean & Green Award-ot és annak tapasztalatait 
mutatta be a résztvevőknek. A díj célja az erőforrások maximálisan hatékony felhasználásának 
támogatása: 
 

• az anyag- és energiafelhasználás optimalizálása 

• lean megközelítés alkalmazása 

• hatékony (zöld) technológiák bevezetése 

 

A díjat 2010-ben alapították és azóta bizonyossá vált, hogy a Lean és Zöld gondolkodás egymással 
nagyon jól összehangolható és hozzájárulnak a vállalat versenyképességének és külső megítélésének 
javulásához.  
Mind a két előadó rávilágított arra, hogy a menedzsmentben holisztikus megközelítés szükséges a 
sikerhez és nem szabad a gondolkodásunkat és tevékenységünket szigorúan egy funkcionális 
területre leszűkíteni.  
 
A következő előadó Vincze Róbert, minőségügyi vezető volt, aki a Knorr Bremse (vasúti 
fékrendszereket gyártó vállalatának) minőségügyi rendszerét és a 0 hiba koncepciót mutatta be.  
Az olyan magasan integrált vállalatoknál, mint a Knorr-Bremse is, ahol szofisztikált termékeket 
fejlesztenek és gyártanak igényes vevői felhasználásra, ott nem minőségbiztosítási osztályra van 
szükség, hanem Minőség Kultúrára, ahol mindenki érti és teljes felelősséget vállal saját munkájának a 
minőségéért. A minőség kultúra megteremtése során fontos, hogy mindenki tudja, hogy mi a „jó” 
munkavégzés kritériuma a saját munkahelyén és legyen elköteleződve a saját munkája és 
munkahelye fejlesztése iránt.  
A 0 hiba koncepció lényege, hogy a minőséget nem ellenőrizni kell, hanem már az igény 
felmerülésétől fogva bele kell tervezni és építeni a termékbe. A 0 hiba elv megvalósításának területei 
a kifogástalanul megtervezett termékek, folyamat és kivitelezett gyártás.  
 
A következő előadásban Bocsi Attila, BPS vezető és Király Zsolt, BPS projekt vezető a Robert Bosch 
Elektronika Jishuken tevékenységét mutatta be, amiről megtudhattuk, hogy a menedzsment által 
vezetett Gemba Kaizen akciókat jelenti, amelyek (teljes munkaidős jelenléttel) körülbelül 3*1 
munkahetet vesznek igénybe, mely folyamán egy kijelölt fejlesztési témában az összes érintett 
területet bevonják a folyamat fejlesztésébe és a végén a stabilizációba (fenntartásba). A Jishuken 
tevékenység 4 területen ér el eredményeket: Értékáram fejlesztés, Szervezetfejlesztés, 
Gyártásoptimalizálás-veszteségcsökkentés, Vezetésfejlesztés.  
 
Povázsay Péter, a MOL Nyrt. downstream üzletágának Lean Manager-e, azt mutatta be, hogy a Lean 
filozófia hogyan adaptálható a finomítóban. A hagyományos összeszerelő-termelő gyártáshoz képest, 
ahol az alkatrészekből történik a végtermék előállítása, a MOL-nál a bejövő alapanyagból történik a 
gyártás során különböző termékek előállítása. A cél itt is a vevői igények folyamatos kielégítése, a 
veszteségek csökkentése és a rendelkezésre álló kapacitások optimális kihasználása volt.  
Mindenesetre adott volt a probléma, mely a havi eladásoknál, a kiszállítás átütemezéséből adódott, 
ugyanis a meglévő gépkocsiparkkal a fogyasztási csúcsoknál már nem sikerült az adott időben 
teljesíteni minden megrendelést. A problémamegoldás első lépéseként megvizsgálták az óránként, 
naponként, hetenként kiszállított mennyiséget, melyből egyértelműen kiderült, hogy (a hétvégi és 
éjszakai órákban) vannak tartalékok a rendszerben. A tartalékok kihasználására új szokásokat kellett 
bevezetni. Ez azt jelentette, hogy meg kellett oldani, hogy a vevőknél (töltőállomásokon) hétvégén is 
átvegyék az árut, a hétvégi szállítás bevezetésekor le kellett küzdeni az operatív problémákat (ki veszi 
át a dokumentumokat), az egészség-, biztonság- és környezetpolitikai problémákat (mi történik, ha 



baleset, műszaki probléma van) és az éjszakai kiszállítást is meg kellett szervezni (dolgozók körében 
és a töltőállomásokon is).  
A fejlesztés eredményeként a kiszállítás egyenletesebb lett, a volumen 10 %-al növekedett és a 
szervezettebb szállítás miatt a meglévő gépkocsiparkot is csökkenteni lehetett kb. 9 %-al. 
 
A következő előadásban Bőr János, a National Instruments (NI) Folyamatos Fejlesztési és 
Minőségirányítási csoportvezetője, a 0 hiba koncepció és a Poka-Yoke alkalmazására hozott 
gyakorlati példákat. János az SMT gépeken használt tekercsek összekeverésének kiküszöbölésére 
hozott megoldásokon keresztül mutatta be a Poka-Yoke alkalmazásának 4 szintjét (1. Hiba előfordul + 
hibaüzenet van, 2. Hiba előfordul + a rendszer leáll, 3. Hiba előfordul + a rendszer korrigál, 4. Hiba 
nem fordulhat elő).  
 
Tóth Csaba László, a Kvalikon Kft. Six Sigma tanácsadás területének vezető tanácsadója, Kliment 
Tiborral, az RR Donelley Six Sigma Master Black Beltjével közös előadásában a Six Sigma projektek 
megvalósításának sikertényezőit mutatták be és egy konkrét projekt példát is hoztak a műszerfal 
összeszerelés Six Sigma projektben történő fejlesztésére. Az előadásban kiemelték a vezetés 
részvételének és támogatásának fontosságát, a megfelelő projektek kiválasztásának és a jó célok 
megfogalmazásának jelentőségét. A folyamatok gazdáit érdekeltté kell tenni saját folyamataik 
fejlesztésében, vagyis a teljes mértékű bevonásuk elengedhetetlen. A képzés nem elég, a képzésen 
elsajátított ismereteket mielőbb alkalmazni kell a gyakorlatban és elegendő időt és támogatást kell 
adni a gyakorlati tapasztalatok és készségek megszerzéséhez.  
 
A következő két előadásban egy most igen aktuális 
témával, az energiahatékonysággal (az energia 
auditokkal és az energiairányítási rendszerek 
bevezetésével) foglalkozott két gyakorlati szakember, 
akik ezt már évek óta végzik. Bercsi Gábor, a Cothec 
Kft. (távhőszolgáltatással és energetikai 
beruházásokkal foglalkozó GDF Suez leányvállalat) 
ügyvezetője, a törvényi hátteret és az energia auditok 
tapasztalatait és azok során feltárt megtakarítási 
lehetőségeket ismertette konkrét példákon keresztül. 
Papp Zsolt, az ÉMI TÜV SÜD Kft. energetikai 
szakértője, az energiahatékonyság és a Lean lehetséges kapcsolatairól tartott előadást és számos 
gyakorlati példával világított rá a tudatos energiairányítás és energia auditok végzése során 
azonosítható megtakarítási és kockázatcsökkentési (hibaelkerülési) lehetőségekre.  
 
A nap végén került sor a IV. Kaizen verseny eredmény hirdetésére. Dr. Németh Balázs és Wittmann 
Brigitta adták át a díjat a 2016 legjobb Kaizen pályázatát benyújtó MAM Hungária Kft. képviselőinek, 
Lengyel György, integrált irányítási rendszer vezetőnek és Teket Márk, termelés támogató 
mérnöknek, akik számos kiváló vállalat közül tudták kiemelkedő pályaművükkel elnyerni az első díjat.  
 
A második nap erős szakmai előadásokat hallhattunk délelőtt a gyártás, délután pedig a Lean Office 
alkalmazás területéről. Az előadások sorát Seregi Miklós, az OPEL FAM I. motor és hengerfej 
gyárának Területi Managere indította el, aki a TPM jelene s jövője címmel tartott előadást. Miklós 
kitért az adatok megbízhatóságának fontosságára és arra, hogy az Y generáció igényli a papírmentes 
elektronikus megoldások alkalmazását, ezek vezettek abba az irányba, hogy a jövő TPM-e az OPEL-nél 
az elektronikus TPM, ahol ipari tableteken történik az adatbevitel és nem papíron.  
 
Günther Gábor, az EGIS Körmendi gyárának termelési csoportvezetője, a gyár TPM bevezetési és 
humán erőforrás fejlesztési gyakorlatáról és tapasztalatairól, valamint az elért igen meggyőző 
eredményeikről tartott egy hiteles és lendületes előadást. Gábor előadásában kiemelte a vizualizáció 



fontosságát, a munkatársak kompetenciájának fontosságát és a termelésre és gépállapotokra 
vonatkozó adatok percre pontos rendelkezésére állásának jelentőségét, ami lehetővé teszi a 
vezetőnek, hogy időben be tudjon avatkozni, vagy támogatást tudjon nyújtani a műszakban dolgozó 
kollégáknak.  
 
A következő előadást Novák Gábor, a GE Hungary budapesti fényforrás gyárának Lean – TPM 
vezetője tartotta, aki a TPM bevezetésének útját és tapasztalatait mutatta be és rávilágított arra, 
hogy melyek voltak azok az elemei a TPM-nek, amelyek a leghasznosabbnak bizonyultak. Gábor 
kiemelte a T-kártyák, a kezdeti tisztítások és a Kaizen tevékenység, valamint az oktatások és azon 
keresztül a megfelelő szemlélet kialakításának jelentőségét előadásában.  
 
Gergely Gábor, az Autoliv APS Trainere, a JIT, Kanban bevezetés gyakorlatáról tartott előadásában 
kiemelte a vállalati jövőkép (True North) megfogalmazásának és kommunikálásának a jelentőségét, 
ami megadja az egyes Lean fejlesztési tevékenységek során a vezetőknek az irányt. A Lean vezetőnek 
fontos mindig meghatároznia, hogy mik azok a feltételek (Target Condition), amik ahhoz szükségesek, 
hogy eljusson a célállapotba. A Kanban például nem célja, hanem egy eszköze a JIT megvalósításának, 
és azt hogy a Kanbanra vagy más eszközre van szükség a JIT megvalósításához, azt az adott piaci és 
termelési körülmények között lehet eldönteni.  
 
Rózner Lajos, a Bosch Rextroth értékesítési mérnöke, az Ipar 4.0 témájában tartott egy a jövő 
technológiai lehetőségeit bemutató előadást, ami rávilágított arra, hogy a Bosch termelést támogató 
Active Cockpit és Smart Board tabletes megoldásai milyen mértékben lesznek képesek (az 
információáramlás, kommunikáció és naprakész adatfeldolgozás segítségével) megkönnyíteni a 
vezetők munkáját és az irányítást.  
 
Bóna Péter, a Comforth ügyvezetője, és Leveli András, az LSK Kft. üzletág igazgatója, egy interaktív és 
igen látványos előadásban mutatták be, hogy az interaktív monitor és a felhasználók igényeihez 
szabott innovatív alkalmazások (kézírásfelismerés, közös alkalmazás használat) milyen mértékben 
tudják gyorsítani és egyszerűsíteni a kommunikációt, team munkát és közös problémamegoldást a 
fizikailag egymástól akár több km-re dolgozó munkatársak között is.  
 
A következő előadásban Dr. Németh Balázs a Lean tevékenység értékelésének jelentőségét és 
módszereit mutatta be. Kiemelte, hogy az eredmények elérése érdekében kulcsfontosságú a 
rendszeres értékelés és számonkérés, mert az emberek azt csinálják meg, arra koncentrálnak, amit a 
főnök rendszeresen számon kér tőlük és fontosnak tart. A Lean tevékenység napi fenntartását és 
értékelését segíti a Shopfloor menedzsment és a Layered Auditok alkalmazása, ami lehetőséget nyújt 

a teljesítmények, célok, fejlesztések napi szintű 
nyomon követésére és az időbeli beavatkozásra.  
Éves szinten érdemes átfogóbb, mélyebb Lean 
auditokat is csinálni (és összemérni a vállalat 
eredményeit benchmark értékekkel és 
gyakorlatokkal), amelyek alapján értékelhető az egyes 
Lean módszerek, alapelvek alkalmazása, és az elért 
eredmények. Az audit alapján meghatározhatók azok 
a fejlesztési pontok, amik a következő év fontosabb 
Lean bevezetési programjának, Kaizen akcióinak a 
kulcselemei lehetnek.  

 
A délutáni Lean Office szekció előadásainak sorát Pólya Gabriella, a SANOFI pénzügyi szolgáltatások 
vezetője, és Zsigmond Viktor, Operatív disztribúciós vezető, előadása nyitotta meg. Az előadás 
témája: "Folyamatos fejlesztés a pénzügyi folyamatokban, Lean szemlélettel". Előadásukban 
kihangsúlyozták, hogy a Lean bevezetés gondolkodásmód váltást igényel, amihez az elején oktatásra 



van szükség. A képzéseket követően a problémákat „kitették az asztalra” és vállalások történtek a 
teljesítmény javítására, amit azután rendszeresen vizuális teljesítménykövető táblán követtek 
nyomon. Számos területen sikerült jelentős javulást elérni az adminisztrációban is a Lean módszerek 
alkalmazásával: szállítói számla feldolgozás, sürgős kifizetési folyamat, főkönyvi könyvelés – pénzügyi 
jelentés készítés átfutási idejének lerövidítése. Fontos tényezője a sikernek, hogy a vezetők legyenek 
élharcosai a változásnak: tűzzenek ki áttörést, hatalmazzák fel a dolgozót és kövessék vissza az 
eredményeket.  
 
A következő előadásban Honos Klára, a Raiffeisen Bank Senior Folyamatmenedzsment szakértője, az 
„end to end folyamatok Lean transzformációját” ismertette a nagyvállalati üzletágban. Klára 
kihangsúlyozta a változásmenedzsment fontosságát, hogy megértsük az érintettek elvárásait, 
azonosítsuk a fájó pontokat, meghatározzuk a fejlesztési célokat (ügyfél elégedettség növelés, 
átfutási idő csökkentés, adminisztráció csökkentés…) és megtervezzük az érintettek bevonásával a 
jövőbeni állapotot valamint az eléréséhez szükséges lépéseket (fejlesztéseket). A Lean fejlesztések 
igen látványos eredményeket, számos területen 50%-os javulást, hoztak a banknál. A hitelezési 
folyamat hatékonyságának fejlesztése során 6-ról 2-re csökkentették az engedélyezési szintek és 77-
ről 36-ra a folyamatlépések számát, amivel jelentős, 70% körüli, átfutási idő csökkenést sikerült elérni 
nagyban növelve az ügyfél elégedettséget.  
 
Csucska Péter és Somogyi Balázs a Lexmark szolgáltató központjának Lean transzformációját 
mutatták be, kihangsúlyozták, hogy a program elején fontos meghatározni, hogy mit akarunk a Lean 
bevezetéssel elérni és ki kell alakítani egy „Road Map” tervet, valamint (tréningekkel) fejleszteni kell 
a munkatársak Lean tudását. Három szintet határoztak meg a Lean tudás szempontjából: Lean 
felfedező, Lean alkalmazó és Lean szakember. A bevezetés során megkeresték, hogy szervezeten 
belül kik azok a kollégák, akik nyitottak a Lean bevezetés iránt és őket vonták be a többi kolléga 
oktatásába.  
 
A konferencia záró előadását Németh Csongor a Kvalikon folyamatfejlesztéséért felelős vezető 
tanácsadója tartotta, aki a Lean szemléletű folyamatfejlesztés adminisztratív területeken történő 
alkalmazására hozott konkrét gyakorlati példákat (elektronikus 5S alkalmazása, elektronikus 
számlaigazoltatás, gyors pénzügyi zárás) és rávilágított a szolgáltatási területen történő 
veszteségcsökkentés és folyamatfejlesztés főbb potenciáljaira és sajátosságaira.  
 
A konferencia egyik fő üzenete volt, hogy a Lean szemlélet bárhol alkalmazható (igen meggyőző 
eredményeket hozhat) és a Lean módszerek alkalmazása más menedzsment rendszerekkel nagyon jól 
összehangolható, amihez a keretet és a fókuszt a vállalati stratégia kijelölése és lebontása adhatja 
meg.  
 
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.  
 
Jövőre ismét szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a X. jubileumi Lean Fórum 
Konferencián.  
 
 
Dr. Németh Balázs 
Budapest 2016. április 22. 


