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Előszó 

Az Üzemszervezés című elektronikus tananyag a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Járműmérnöki 

alapképzési szak hallgatói számára készült. A tananyaggal megegyező 

elnevezésű, BMEKOKUA169 Neptunkóddal jelölt tantárgy a mintatan-

terv 7. szemeszterében szerepel, heti 2 óra előadás kiméretben. 

A tantárgy oktatásának alapvető célja rendszerszemléletű alapismereteket 

adni az üzemi (termelési) folyamatokról, ezek összetevőiről, a folyamat-

jellemzők fajtáiról, a közöttük fennálló összefüggésekről. A szemlélet-

formálás során megkülönböztetett hangsúlyt helyezünk a logisztikára, 

mint a rendszerszemléletű probléma-megközelítés egyik alkalmazási terü-

letére.  

A tárgy fő feladata az üzemszervezés módszereinek és eljárásainak bemu-

tatása, az alkalmazás lehetőségének és módjának felismertetése, a kapcso-

lódó elméleti és gyakorlati eszköztár megismertetése. 

Az elméleti alapok felvázolásakor a kezdetekhez nyúlunk vissza, e tudo-

mányterület klasszikusainak nyomdokain haladva. Ennek kettős oka van. 

Egyrészt a legkorszerűbb üzemszervezési eljárások elvi megalapozása is a 

hagyományos módszerekből származtatható, másrészt pedig, a ma elter-

jedten alkalmazott, erős számítástechnikai és információtechnikai támo-

gatást élvező eljárások az ún. integrált vállalatirányítási rendszerek része-

ként jelennek meg, és más tantárgyak keretein belül kerülnek oktatásra. 

A tananyag elméleti megalapozásához – különösen a definíciók és az álta-

lános megállapítások tekintetében – mindenekelőtt dr. Prezenszki József 

Üzemszervezéstan című egyetemi jegyzetét, valamint előadásainak kia-

dásban nem megjelent óravázlatait vettük alapul. 

A szűkös órakeret, valamint az ezzel összefüggő korlátozott terjedelem 

csak a legfontosabb, és a járműmérnökök számára leginkább gyakorlati 

haszonnal kecsegtető anyagrészek tárgyalását teszik lehetővé. A hivatko-

zott szakirodalmakban azonban számos további elméleti és gyakorlati 

utalást, illetve alkalmazást találhat az érdeklődő olvasó. 

 

        A Szerzők 



 

 Kovács Péter et al., BME   www.tankonyvtar.hu 

1. Az üzemszervezés alapjai 

1.1. Az üzemszervezéstan tárgya 

A társadalmi szükségletek kielégítésének, az emberi lét fenntartásának 

legfontosabb feltétele az emberi munka. 

A munka célja az anyagi és szellemi szükségletek kielégítésére alkalmas 

használati értékek (termékek, szolgáltatások) előállítása. A munka tehát 

használati értékek előállítására irányuló célszerű tevékenység. 

 A történelmi fejlődés során a munka társadalmivá vált, összetett, bonyo-

lult rendszerek alakultak ki. E bonyolult rendszerekben végbemenő ter-

melési (termék-előállítási, szolgáltatási) folyamatok természeti és munka-

folyamatokból tevődnek össze. 

Az üzemszervezéstan feladata feltárni azokat az összefüggéseket és tör-

vényszerűségeket, amelyek segítségével az emberi és a gépi munkát, va-

lamint a természeti folyamatokat térben és időben egységes folyamattá 

lehet alakítani úgy, hogy a szükséges termékeket, szolgáltatásokat megfe-

lelő minőségben és mennyiségben, társadalmilag hatékonyan állítsa elő. 

Az üzemszervezéstan a munkahelyek, üzemek, vállalatok tevékenységének 

szervezése, irányítása, valamint a termelés során szerzett tapasztalatokat 

elemzi, kellő bizonyítás után általános összefüggésekre, törvényszerűsé-

gekre következtet [18]. 

Az üzemszervezési tevékenység során meg kell tervezni és szervezni: 

– a feladat teljesítéséhez szükséges munkaerő létszámát és összeté-

telét; 

– a szervezeti egységek kapcsolatait; 

– a munkamódszert; 

– az igénybe vehető anyagokat és energiákat; 

– az igénybe vehető eszközöket és gépeket. 
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1.2. Az üzemszervezéstan interdiszciplináris jellege 

Az üzemszervezéstan szoros kapcsolatban áll a műszaki- és természettu-

dományok minden ágával, amelyek közül a legfontosabbak:  

– rendszerelmélet; 

– szabályozáselmélet; 

– információelmélet; 

– logisztika; 

– marketing; 

– információtechnika (IT); 

– munkatudományok, fiziológia, pszichológia; 

– közgazdaságtan, vállalati gazdaságtan, stb. 

Az üzemszervezéstan a termelési folyamatokat fejlődésükben vizsgálja, 

kutatva a folyamatok jövőbeni alakulását. Ehhez egyrészt ismerni kell a 

folyamatok törvényszerűségeit, másrészt azokat a módszereket, modelle-

ket, amelyek segítségével a folyamatok jellemzői számíthatók. 

Az üzemszervezéstan által feltárt összefüggések, modellek gyakorlati 

alkalmazása a folyamattervezésben, valamint a gyakorlati üzemszerve-

zésben valósul meg [18]. 

1.3. Az üzemszervezés feladata 

Az üzemszervezés tevékenységi területétől függően munkahelyszervezés-

re és termelési folyamatszervezésre osztható. 

A munkahelyszervezés feladata az optimális munkafeltételek megteremté-

se. A termelési folyamatszervezés feladata a munkaerő, a munkatárgy és a 

munkaeszköz optimális egyesítése. 

Az üzemszervezés jellegét tekintve lehet megszervezés, átszervezés, va-

lamint újraszervezés. 

A megszervezés új rendszer létrehozását jelenti. Átszervezés esetén meg-

lévő rendszer átalakítása a cél. Az újraszervezés (reengineering) radikális, 

gyökeres átszervezést jelent [17]. 
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1.4. Az üzemszervezés és a logisztika kapcsolata 

1.4.1. A termék-életciklus értelmezése 

A termék-életciklus az az időtartam, amely alatt a termék a piacon eladha-

tó. A termék-életciklus a szükségletek és a technológiák ciklusaiból ve-

zethető le. A szükséglet alakulásának tipikus görbéje az 1. ábrán látható. 

 

1. ábra A szükségletek ciklusa [17] 

A szükséglet ciklusa adott esetben igen hosszú időtartamot ölel fel, ami 

alatt az adott terméket előállító technológiák többször változnak, fejlőd-

nek, korszerűsödnek. Egy-egy technológia életciklusa alatt pedig maga a 

termék is többször változik, fejlődik, gyökeresen átalakul. 

A szükséglet, a technológiák és a termékek életciklusának összefüggését a 

2. ábra szemlélteti. 

A termék-életciklus alakulását, szakaszait a 3. ábra mutatja. 
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2. ábra A szükséglet, a technológiák és a termékek életciklusa [17] 

 

 

3. ábra A termék életciklusának szakaszai [17] 
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A folyamatos piacon levés egyik alapvető feltétele, hogy amikor egy adott 

termék életciklusa hanyatló szakaszába lép, a következő generációs ter-

mék már a növekedés szakaszában legyen. 

A termékek életciklusa az elmúlt 20-25 évben rohamosan csökkent a fej-

lett ipari országokban, újabb és újabb termékfajtákat fejlesztettek ki (pl. a 

tartós használati cikkek, gépkocsik, háztartási gépek, elektronikai cikkek 

stb. területén). 

Az ellátás (beszerzés)-termelés-elosztás (értékesítés) együttes átfutási 

ideje egyre meghatározóbb lett az életcikluson belül, a piaci igényekhez 

való alkalmazkodás, a piaci verseny területén. 

A fejlesztések évtizedeken keresztül elsősorban a tényleges termék előál-

lítás területére koncentrálódtak. További tartalékok ma már elsősorban az 

ellátás-elosztásban (logisztika) lelhetők. Ezért ma alapvető feladat az ellá-

tás-elosztás idejének rövidítése, a készletek e területen való csökkentése 

[17]. 

1.4.2. A logisztika fogalma 

A logisztika anyagok, energiák, információk rendszereken belüli és rend-

szerek közötti áramlásának létrehozásával, irányításával és lebonyolításá-

val kapcsolatos tevékenységek összessége. A rakodáson, szállításon és 

tároláson kívül a kapcsolódó tevékenységek egy részét (pl. csomagolás, 

egységrakomány-képzés) is magába foglalja [4]. 

A logisztika célja az ún. 6 M-elv megvalósítása, vagyis  

– a megfelelő anyag (áru); 

– a megfelelő időpontban; 

– a megfelelő helyre; 

– a megfelelő mennyiségben; 

– a megfelelő minőségben; 

– a megfelelő költséggel 

való eljuttatása [15]. 

A termelési átfutási idő csökkentésének egyik hatékony módszere a Just-

In-Time (JIT) - elv érvényre juttatása, amely mind a logisztika, mind pe-

dig a termék előállítás (gyártás) területén érezteti hatását. Lényege, hogy 

az alapanyag ellátástól, a késztermék fogyasztóhoz való szállításáig a fe-



14   ÜZEMSZERVEZÉS 

www.tankonyvtar.hu    Kovács Péter et al., BME 

ladatokat az aktuális lehívások alapján hajtják végre. Sokszor idézett jel-

mondata: 

  „Termeld ma azt, amire holnap szükség van!” 

Ennek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges az igények napra-

kész ismerete, amelyet egy megfelelően gyors és megbízható információs 

hálózat szolgáltathat. Az igények alakulását követő, ún. megrendelésre 

gyártás akkor valósítható meg, ha a termék a megrendeléstől számítva, 

elfogadható időn belül kerül a fogyasztóhoz. Vagyis, ha a termelési fo-

lyamat gyorsan, naprakészen tud alkalmazkodni a megrendelők igényei-

hez [17]. Ezt technikailag az ún. számítógéppel integrált, rugalmas gyár-

tórendszerek (részletesen lásd a 4. fejezetben) képesek megvalósítani. 

1.4.3.  Gyártani vagy venni? 

A gyártási mélység csökkenése általános világtendencia. Lényege, hogy 

manapság egy késztermék összetevői, alkatrészei számos termelőüzem-

ben készülnek, akár a Föld egymástól igen nagy távolságra lévő pontjain, 

majd egy szerelő üzemben nyerik el végső formájukat. A beszállítók szá-

mának növekedése éles konkurencia harcot eredményez, aminek követ-

keztében a megrendelők esetenként alacsony árakon tudnak beszerezni 

alkatrészeket, részegységeket. Ebben a helyzetben a gyártók (termékkibo-

csátók) egyik legsúlyosabb stratégiai döntése, hogy mely alkatrészeket 

gyártsák le saját maguk, és mely alkatrészeket szerezzenek be más gyár-

tóktól (alvállalkozóktól, beszállítóktól). 

A döntésben segítséget nyújthat a 4. ábrán látható egyszerű séma. 

 

4. ábra A gyártani vagy venni kérdés dilemmája [13] 
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A termelési volument vizsgálva az mondható, hogy csak olyan nagy soro-

zatok gyártása esetén vállalkozzunk saját termelésre, amelyek a megtérü-

lést elfogadható időn belül garantálják.  

A termék sajátossága (tömegcikk, vagy speciális termék) alapján nyil-

vánvaló, hogy elsősorban olyan termék gyártását végezzük saját erőfor-

rásokkal, amely esetében valamilyen tekintetben – pl. saját kutatások, 

fejlesztések eredményeképpen – előnyben vagyunk a versenytársakkal 

szemben.  

A két fenti szempont természetesen csak nagyvonalú döntések esetében 

nyújtanak némi támpontot, számos egyéb tényezőt is vizsgálat tárgyává 

kell tenni. Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül, összefoglaljuk a 

saját gyártás legfontosabb előnyeit és hátrányait, amelyeket ugyancsak 

mérlegelni kell a döntéseknél. 

A saját gyártás előnyei:  

– költségcsökkentés; 

– jobb ütemezés; 

– nagyobb fokú rugalmasság; 

– gyártási titkok megőrzése; 

– egyszerűbb gyártmánystruktúra-váltás; 

– nincs kiszolgáltatottság a beszállítókkal szemben; 

– közvetlenül, áttételek nélkül érvényesíthetők az igények. 

A saját gyártás hátrányai: 

– sokféle jó szakember kell; 

– tőkeigényes; 

– növekszik a szervezet; 

– növekszik a járulékos létszám; 

– nagy fejlesztő munkát igényel [13]. 
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1.5. A termelési folyamatok rendszerszemléletű értelmezése 

1.5.1. A rendszerszemlélet lényege 

A termelési folyamathoz hasonló összetett, bonyolult problémák komplex 

vizsgálatára alakultak ki az ún. rendszerorientált tudományok, amelyek 

közös vonása, hogy a tanulmányozandó valóságot egységes rendszerként 

fogják fel. E tudományok elvi alapját az általános rendszerelmélet adja.  

A rendszert, az általános rendszerelmélet megalapítói (Bertalanffy, 

Kenneth, Boulding, Wiener) különböző definíciókkal, de lényegében azo-

nos módon határozzák meg. 

A rendszer valamely meghatározott cél elérése érdekében kiválasztott 

elemek, és a közöttük, valamint a környezet között fennálló kölcsönös 

kapcsolatok összessége [16]. 

A rendszert és kapcsolatait szemléltető logikai modell az ún. „fekete do-

boz” elmélet alapján szerkeszthető meg. Ennek az a lényege, hogy bár-

mely rendszer jellemezhető egy zárt dobozzal, amelynek egyik végén a 

bemeneti, a másik végén a kimeneti elemek találhatók (5. ábra). A rend-

szer működése azt jelenti, hogy a bemeneti oldalon közölt hatásokat a 

„dobozban” lévő elemek átalakítják (konvertálják), majd a kimeneti olda-

lon átalakított formában kibocsátják [16]. 

 

5. ábra A rendszert és kapcsolatait szemléltető általános logikai mo-

dell [16] 

1.5.2. A termelési rendszerek modellje 

A termelési rendszerek vállalati, vállalkozási, társasági stb. környezetben 

végzik feladatukat: termékeket állítanak elő, vagy szolgáltatásokat nyúj-

tanak. Az anyagi folyamatok a kiinduló állapotban érkező anyagokat, 

energiákat átalakítják, és előirt állapotban (termék) a környezetnek visz-
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szaadják. A termelési rendszerek általános logikai modellje a 6. ábrán 

látható. 

 

6. ábra A termelési rendszerek általános logikai modellje [16] 

Az anyagi folyamatokat megvalósító rendszerben három részrendszer 

kapcsolódik egymáshoz: 

– az input részrendszer feladata az erőforrások és az információk 

bevitelének technikai megoldása és megszervezése; 

– a transzformáló részrendszer a bevitt erőforrásokat a rendszer 

céljának megfelelő termékké alakítja; 

– az output részrendszer az előállított termékek rendszerből való 

kivételét bonyolítja le [16]. 

1.5.3. A gyártási folyamat modellje 

A gyártási főfolyamatban készülnek el az üzem profilját képező termékek. 

A gyártási folyamat vertikalitása az az összefüggő technológiai lánc, 

amelyben a munka tárgya a megmunkálás első fázisából az utolsóba jut. 

A gyártási segédfolyamatok a főfolyamat önfenntartó működését biztosít-

ják.  
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Ezek lehetnek: 

– kiszolgáló folyamatok, amelyek a főfolyamattal egybeépülve se-

gítik elő a működést (pl. anyagmozgatás); 

– kisegítő folyamatok, amelyek a főfolyamattól függetlenül mű-

ködnek (pl. energia ellátás). 

A gyártási folyamatok főbb összetevőit a 7. ábra szemlélteti [16]. 

 

7. ábra A gyártási folyamatok főbb összetevői [16] 

A gyártási főfolyamat részfolyamatai (előgyártás, alkatrészgyártás, szere-

lés) – a kiszolgáló folyamatokkal összefüggésben – egymástól eltérő jel-

legű műveletekre bonthatók: 

– technológiai műveletek; 

– ellenőrzési műveletek; 

– anyagmozgatási műveletek; 

– kiszolgálási műveletek; 

– tárolási műveletek; 

– várakozási műveletek. 

A fenti műveletek bármelyike – mint önálló alrendszer – önmagában is 

vizsgálható. Ilyen értelemben beszélhetünk technológiai, ellenőrzési stb. 

alrendszerekről, amelyekben a technológiai, ellenőrzési stb. részfolyama-

tokat végzik [16]. 
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2. A termelési rendszerek tervezéséhez és szervezéséhez 

szükséges folyamatjellemzők és meghatározásuk 

2.1. A leggyakrabban alkalmazott folyamatjellemzők 

A termelési rendszerek, valamint a termelési rendszerek folyamatainak 

optimális kialakításához és irányításához szükség van e rendszerek és 

folyamatok tapasztalatokra, megfigyelésekre és mérésekre alapozott tör-

vényszerűségeinek ismeretére.  

A termelési folyamatot tehát akkor tekinthetjük ismertnek, ha meghatáro-

zó és befolyásoló jellemzőit, paramétereit, valamint ezek összefüggéseit 

ismerjük. 

A folyamatjellemzők (és egyben rendszerjellemzők) a folyamat (rendszer) 

megismerése, tervezése, ellenőrzése céljára megfelelően megválasztott, 

számszerűen is megadható mérőszámok. A folyamatjellemzők lehetnek 

mennyiséget vagy minőséget meghatározó mutatók [18]. 

A legismertebb folyamatjellemzők a különböző normák. A sokféle norma 

közül az idő-és teljesítménynormával, valamint az anyagnormákkal fog-

lalkozunk. 

Az időnorma - t (óra/db) - az az emberi munka, vagy gépi idő felhaszná-

lás, amely valamely feladat tartós végrehajtásához - meghatározott szer-

vezési és műszaki feltételek mellett - szükséges. A „tartós” jelző azt fejezi 

ki, hogy az adott norma olyan átlagérték, amellyel hosszú távon lehet dol-

gozni, az átlagos képességű dolgozóknak nem jelent megfeszített tempót. 

A teljesítménynorma - n (db/óra) - az a termékmennyiség, amely - megha-

tározott szervezési és műszaki feltételek mellett - időegység alatt előállít-

ható. A definícióból kiolvasható, hogy az idő- és a teljesítménynorma 

egymás reciprokai: 

t
n

1
  

 A fenti módon definiált normák az ún. haladó átlag normák, ami azt je-

lenti, hogy az időnorma értéke csökkenő tendenciát mutat. Vagyis, ha egy 

adott, konkrét tevékenységet végzők időnormáit megvizsgáljuk, akkor az 

tapasztalható, hogy a legügyesebb (legrövidebb idő alatt végzők), a leg-

lassúbb, és az átlagos idő alatt végzők időnormái normális eloszlást mu-
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tatnak (8. ábra). Egy adott időszak (pl. egy hónap) múlva ugyanezek a 

dolgozók, ugyanezt a tevékenységet rövidebb idő alatt végzik el, azaz az 

eloszlás középértéke az origó felé mozdul el. 

 

8. ábra Az időnorma haladó jellegének bemutatása [5] 

Ez a törvényszerűség alapvetően a begyakorlottság növekedésén alapul, 

gyakorlati realizálhatóságához azonban sok mindenre szükség van, pl. a 

gyorsabb munkavégzést meg kell fizetni stb. 

Az anyagnormák közül az anyagfelhasználási normát és az anyagszükség-

leti normát említjük. 

Az anyagfelhasználási norma az az anyagmennyiség, amely egy konkrét 

termelési feladat elvégzéséhez igénybe vehető. A késztermékben lévő 

anyagmennyiség mellett a technológiai veszteséget (pl. forgács) és a hul-

ladékot (pl. leszabási veszteség) tartalmazza. 

Az anyagszükségleti norma a felhasználási norma szállítási-tárolási vesz-

teséggel, és a selejtszázalékkal növelt értéke. (A selejtet mindig a felhasz-

nálási norma százalékában adjuk meg!). Az anyagnormákat az anyag ter-

mészetes mértékegységében fejezzük ki (pl. kg, folyóméter, m
2
, m

3
 stb.). 

Az anyagfelhasználási együttható a késztermékben lévő anyagmennyiség 

és a felhasználási norma hányadosa, százalékban kifejezve. 
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2.2. A folyamatjellemzők meghatározásának módszerei 

A folyamatjellemzők meghatározásának módszereit két fő csoportra oszt-

hatjuk [18]: 

– globális módszerek; 

– szabatos módszerek. 

2.2.1. Globális módszerek 

A globális módszerek egy egész folyamat, vagy részfolyamat jellemzőit 

adják meg egy összegben, hosszabb-rövidebb időre visszanyúló tapaszta-

latok, megfigyelések alapján. 

A globális módszerek közül az alábbiakat említjük: 

– becslő vagy tapasztalati eljárás; 

– összehasonlító módszer; 

– statisztikai elemzés. 

A becslő vagy tapasztalati eljárás során a legtöbb tapasztalattal bíró szak-

ember megbecsüli a soron következő feladat anyag-, energia-, munkaerő- 

valamint időigényét, majd ennek alapján állapítják meg az előírandó (be-

tartandó) normaértékeket. A módszer erősen szubjektív, eredményessége 

a becslő szakértelmén és korrektségén múlik. 

Az összehasonlító módszer alkalmazásakor a megállapítandó jellemző 

értékét valamely hasonló, már ismert folyamattal egybevetve határozzuk 

meg. Lényegében itt is becslésről van szó, de az összehasonlítás egyfajta 

támpontot biztosít a konkrét értékek meghatározásához. 

A statisztikai elemzés a korábbi tevékenységek feljegyzett, tényleges ada-

tainak kiértékelése útján – matematikai statisztikai módszerek felhaszná-

lásával – biztosít alapot az előttünk álló feladat jellemzőinek meghatáro-

zásához. Ezáltal a paraméterek előrebecslése pontosabbá, megbízhatóbbá 

tehető. 

A globális módszerek elsősorban a nem ismétlődő feladatok (pl. egyedi 

gyártás), valamint a nehezen normázható feladatok (pl. javítás-

karbantartás) esetében kerülnek alkalmazásra [18]. 
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2.2.2. Szabatos módszerek 

A szabatos módszerek tudományos megfigyelésekkel, mérésekkel, vagy 

számítással, elemzéssel állapítják meg a jellemzőket, vagy a meghatáro-

zásukhoz szükséges adatokat. 

A szabatos módszerek közül az alábbiakat említjük: 

– megfigyeléseken, méréseken alapuló eljárások; 

– adattáblázatokat használó módszerek; 

– műszaki számítás; 

– kiszabási módszer. 

A megfigyeléseken, méréseken alapuló eljárások F.W.Taylor, amerikai 

gépészmérnöknek, a XX. század elején kidolgozott munkatanulmányozási 

eljárásából alakultak ki. Lényegében mind a mai napig azonos elvek sze-

rint, de a kor adta technikai lehetőségek (pl. számítástechnika, informá-

ciótechnika stb.) felhasználásával, a legszélesebb körben alkalmazott eljá-

rások tartoznak ebbe a csoportba. A gondosan előkészített, részletekbe 

menően lebonyolított megfigyelések-mérések segítségével nemcsak a 

tevékenységek időszükséglete állapítható meg, hanem a folyamatok vég-

zése során egyébként rejtve maradó részletekre is fény derülhet. Így a 

módszer alkalmazása lényegében egy alapos veszteségfeltárás lehet, ami-

nek legfontosabb eredménye, hogy milyen körülmények között adódtak a 

megfigyelt és mért értékek, hol vannak a folyamat befolyásolásának, fej-

lesztésének lehetőségei.  

A megfigyeléses eljárások már működő folyamatok esetén alkalmazhatók, 

de a kapott eredmények elemzése olyan törvényszerűségek megállapítá-

sához is hozzásegíthet, amelyek a folyamatok tervezése során is haszno-

síthatók. 

Az adattáblázatokat használó módszerek a megfigyeléses eljárásokból 

fejlődtek ki. Számos megfigyelés-mérés-elemzés eredményeként kiderült, 

hogy bizonyos tevékenységek, bizonyos körülmények között azonos idő 

alatt végezhetők el. A konstans időértékek táblázatokba foglalhatók, és 

így hasznos segédeszközök nyerhetők a folyamatok időbeliségének vizs-

gálatára. Az 1900-as évek közepén publikált első adattáblázatos módsze-

rek a mozdulattanulmányozáson alapuló elemzéseket támogatták. A kons-

tansok (időállandók) az emberi mozdulatok időszükségletét tartalmazták. 

A vizsgálat során a mozdulatokhoz tartozó időértékek összesítésével ad-

ható meg a műveletek időszükséglete. 
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A műszaki számítás akkor használható, ha a keresett folyamatjellemzők 

matematikai képletek segítségével határozhatók meg. Ebből következik, 

hogy a termék-előállítási műveletek idejének számításakor csak az ún. 

tiszta gépi idő számítható ki korrekt módon, mivel csak ezt az időösszete-

vőt írja le – a munkadarab és a megmunkáló gép paramétereit tartalmazó 

– matematikai képlet. Az egyéb időelemeket (pl. szerszámtisztítás) más 

módon, méréssel, becsléssel, vagy táblázatok segítségével lehet meghatá-

rozni.   

Gyakorlatilag teljes körűen alkalmazható a számítási módszer a különféle 

anyagnormák meghatározására. 

A kiszabási módszer tipikus anyagnorma meghatározási eljárás, amely 

elsősorban a lemez-alapanyagból készülő termékek anyagfelhasználásá-

nak minimalizálására szolgál. A korszerű kivágó gépek bonyolult algo-

ritmusok alapján rendezik el a szabálytalan alakú munkadarabokat az 

alapanyagon úgy, hogy a hulladék minimális legyen. 

A szabatos módszereket a sokszor ismétlődő termelési feladatok (sorozat- 

és tömeggyártás) tervezése, fejlesztése során célszerű alkalmazni [18]. 

2.3. A termelési folyamatok időbeliségének vizsgálata, példák 

az időnorma meghatározására 

2.3.1. Az időnorma megállapítása megfigyelések, mérések se-

gítségével 

A megfigyeléseken, méréseken alapuló vizsgálatok lebonyolításához a 

folyamatokat megfigyelhető és mérhető részekre kell bontani. A klasszi-

kus felbontás szerint a folyamatok egymástól többé-kevésbé jól elkülönít-

hető részei: 

– részfolyamat; 

– művelet (technológiai, mozgatási, tárolási, ellenőrzési, várakozá-

si); 

– művelet elem; 

– mozdulat. 

A folyamatvizsgálatokhoz leggyakrabban művelet, illetve művelet elem 

mélységig célszerű a felbontást elvégezni. A felbontás mélységét elsősor-

ban a szóban forgó folyamat jellege, valamint a vizsgálat célja és módsze-

re határozza meg. 
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A megfigyeléseken alapuló vizsgálatok két nagy módszer-csoportja a 

munkanapfelvétel és az időmérés. 

A munkanapfelvételt leggyakrabban, mint esemény-mintavétel alkalmaz-

zuk, amikor a cél a munkaidő összetételének meghatározása, vagyis, hogy 

az egyes tevékenységek milyen arányban terhelik a rendelkezésre álló 

időt. A kapott eredmények kiértékelésével megállapítható az egyes ke-

resztmetszetek kihasználtsága, a gépek és a dolgozók leterheltsége, vala-

mint a munkavégzési körülmények. Az időnormák meghatározására csak 

közvetve alkalmas a módszer. A megfigyelések egyik legfontosabb ered-

ménye a folyamatok megismerése, vagyis, hogy milyen körülmények mel-

lett adódtak a rögzített eredmények, miért lett annyi a gyakoriság, a hiba, 

a pontosság stb., mint amit tapasztaltunk. 

A felvétel jellegétől függően teljes körű, illetve mintavételes munkanap-

felvételről lehet szó. 

A teljes körű munkanapfelvétel kiterjed a vizsgált időszak (műszak, nap, 

hét stb.) minden időelemére. 

A mintavételes munkanapfelvétel során véletlenszerű időpontokban vég-

zünk megfigyeléseket a vizsgált folyamat viselkedéséről, és ebből követ-

keztetünk annak folyamatos viselkedésére. A módszer nagy előnye, hogy 

a vizsgálat pontossága tetszés szerint beállítható, és menet közben – a 

mintavételek számának módosításával – befolyásolható. 

A vizsgálat során a felmérést végzők mindig azonos sorrendben, körjárat-

okban keresik fel a megfigyelendő személyeket, illetve munkahelyeket, és 

feljegyzik, hogy a megfigyelés pillanatában milyen tevékenységet folytat-

tak. Az így összegyűjtött eredmények az egyes tevékenységek előfordulá-

si gyakoriságát adják meg, amelyekből statisztikai mutatószámokat (elő-

fordulási arány, abszolút hiba, megbízhatósági tartomány, relatív pontos-

ság) képeznek. 

A felvétel módjától függően hagyományos, mozgóképes és műszeres 

vizsgálatok különböztethetők meg. 

A hagyományos munkanapfelvétel esetén az adatgyűjtést végző személy 

előre elkészített felvételi lapra jegyzi fel, vagy kézi adatrögzítő eszközbe 

viszi be az események előfordulási gyakoriságát. Az adatokat matemati-

kai-statisztikai módszerekkel dolgozzák fel és értékelik. 
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A mozgóképes felvételt elsősorban olyan esetekben alkalmazzák, amikor 

az elmozdulások, helyváltoztatások lényeges elemei a vizsgált folyamat-

nak. Ma már a gyakorlatban szinte kizárólag a videotechnikát alkalmaz-

zák. A felvételek laboratóriumban, sokszori visszajátszás, lassítás és 

egyéb videós trükkök segítségével értékelhetők. 

A műszeres felvétel a teljes körű vizsgálatok nélkülözhetetlen megoldása, 

olyan hosszú, folyamatos megfigyelésekre alkalmas, amelyeket emberi 

közreműködéssel nehézkes lenne megoldani. Elsősorban a gépekhez kap-

csolódó idők, események rögzítésére célszerű bevetni. 

A munkanapfelvétel alkalmazásának lépései: 

1. Előkészítés (a munka- és időráfordítás 70-80 %-át is kiteheti!) 

– az emberek (az érintettek) megnyerése; 

– a hozzáférhető írásos anyagok (forgalmi és egyéb adatok, rajzok, 

diagramok stb.) áttanulmányozása; 

– a folyamat megismerése; 

– a helyszín megismerése; 

– az adatfelvételi táblázatok megszerkesztése; 

– próbamérések végzése - szükség esetén a táblázatok átalakítása; 

– résztvevők betanítása, tájékoztatása. 

2. Mérések (körjáratok) lebonyolítása 

3. Eredmények elemzése, értékelése 

– statisztikai jellemzők meghatározása; 

– az eredmények műszaki értékelése. 
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Mintapélda a mintavételes munkanapfelvétel alkalmazására: 

Egy gépipari üzemben mintavételes munkanapfelvétellel kívánják feltár-

ni, hogy az egyébként a termék-előállítással foglalkozó dolgozók munka-

idejük mekkora hányadát fordítják anyagmozgatásra. A 38 dolgozót 5 

perces körjáratok során lehet megfigyelni. A próbakörjáratok alatt regiszt-

rált tevékenységek előfordulási gyakoriságai: 

– Megmunkálás:  150 

– Anyagmozgatás:  31 

– Várakozás:   57 

– Egyéb:    180 

a) Meghatározandó a körjáratok szükséges száma, ha a megkívánt re-

latív pontosság 0,1; az előírt valószínűségi szint 95%! 

b) Hány dolgozónak kell a megfigyeléseket végeznie, ha az üzem 

napi 8 órás műszakban dolgozik, és a vizsgálatot 1 nap alatt akar-

ják lebonyolítani? 

c) Meghatározandók a statisztikai paraméterek! 

Megoldás: 

A megfigyelések szükséges számát annak figyelembevételével kell meg-

állapítani, hogy a vélhetően legkisebb előfordulási gyakorisággal jelent-

kező tevékenység is elegendően sokszor kerülhessen a mintába. Példánk-

ban – a próbafelmérések eredményei alapján – az anyagmozgatás előfor-

dulási aránya a legkisebb (1. táblázat). 

Sorszám Megfigyelt tevékenység Előfordulási gyakoriság Előfordulási arány (%) 

1. Megmunkálás 150 36,0 

2. Anyagmozgatás 31 7,4 

3. Várakozás 57 13,6 

4. Egyéb 180 43,0 

Összesen 418 100 

1. táblázat A próbakörjáratok eredményei 
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A megfigyelések szükséges száma: 

   
4807

074,01,0

074,0196,11

2

2

2

2












ps

pz
N

  

ahol: zα - a 95 %-os valószínűségi szinthez tartozó állandó, 

 s - az előírt relatív pontosság, 

 p - a legkisebb előfordulási arány.   

Egy körjárat során 38 dolgozót kell megfigyelni, így összesen 4807/38 = 

127 körjáratot kell teljesíteni.  

Az ilyen jellegű megfigyeléses vizsgálatokra – a tapasztalatok alapján – a 

munkaidő kb. felében van reális esély. Egyrészt a munkakezdést közvet-

lenül követő, és a befejezést megelőző időszakok mérése az átlagostól 

erősen eltérő eredményeket adhat, másrészt pedig, a körjáratok véletlen-

szerű időpontokban való indítása miatt jelentős várakozások adódhatnak. 

Egy 8 órás műszak alatt tehát 4 óra tiszta mérési idővel lehet számolni. 

Mivel a példában a vizsgálatokat egy nap alatt kell elvégezni, a felméré-

sekhez szükséges dolgozók száma: 

3
240

635

604

5127





d  

A részletes felmérés (127 körjárat) alatt összegyűjtött adatokat a 2. táblá-

zat tartalmazza. 

Sorszám Megfigyelt tevékenység Előfordulási gyakoriság Előfordulási arány (%) 

1. Megmunkálás 2014 41,9 

2. Anyagmozgatás   472  9,8 

3. Várakozás   591 12,3 

4. Egyéb 1730 36,0 

Összesen 4807               100,0 

2. táblázat A részletes felmérés eredményei 

A szokásos statisztikai jellemzőket tevékenységenként határozzuk meg. 
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Megmunkálás 

– Előfordulási arány: p = 0,419 

– Abszolút hiba: 

 





N

ppz
p

1
2

  




N

419,0419,0196,1
2

0,01395 

– Érvényességi határok: 

   ppppp  ; azaz 0,419 – 0,01395 <0,419 <0,419 + 0,01395 

0,40505 < 0,419 < 0,43295 

Az eredmény értelmezése: a megmunkálás tevékenység előfordulási ará-

nya – 95 %-os valószínűséggel – a 40,5 % és a 43,3 % közé esik. 

– Relatív pontosság: 

%329,3100
419,0

01395,0
100 




p

p
s  

A mérések pontossága megfelelő, mivel a kapott s érték kisebb, mint a 

feladatban előírt 10 %. 

A további három tevékenység esetében a számítások mellőzésével csak a 

statisztikai jellemzők értékeit adjuk meg. 

Anyagmozgatás 

– Előfordulási arány:   p = 0,098 

– Abszolút hiba:  Δp = 0,0084 

– Érvényességi határok: 0,0896 <0,098 <0,1064 

Az anyagmozgatás tevékenység előfordulási aránya – 95 %-os valószínű-

séggel – a 8,96 % és a 10,64 % közé esik. 

– Relatív pontosság:   s = 8,57 % <10 % 
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Várakozás 

– Előfordulási arány:  p = 0,123 

– Abszolút hiba:  Δp = 0,00928 

– Érvényességi határok: 0,1137 <0,123 <0,1323 

A várakozás tevékenység előfordulási aránya – 95 %-os valószínűséggel 

– a 11,37 % és a 13,23 % közé esik. 

– Relatív pontosság:  s = 7,54 % <10 % 

Egyéb 

– Előfordulási arány:  p = 0,36 

– Abszolút hiba:  Δp = 0,01357 

– Érvényességi határok: 0,3464 <0,36 <0,3736 

Az egyéb tevékenység előfordulási aránya – 95 %-os valószínűséggel – a 

34,64 % és a 37,36 % közé esik. 

– Relatív pontosság:  s = 3,77 % <10 % 

Az időmérés során valamely konkrét elemi tevékenység (művelet, műve-

let elem) tényleges időráfordítását mérjük sokszori ismétlés mellett. Az 

adatokból statisztikai mutatószámokat (mérési eredmények átlaga, szórá-

sa, relatív hiba, megbízhatósági tartomány) határozunk meg. Az időnor-

mák megállapítására közvetlenül felhasználható számértékek előállítására 

alkalmas módszer. 

Az időméréses vizsgálat – és általában minden megfigyeléses vizsgálat – 

hasonló lépésekből áll, mint amelyeket a munkanapfelvétel esetében fel-

soroltunk. A különbség a konkrét adatfelvétel (mérések) módjában van. 

Amíg a munkanapfelvétel esetében körjáratokban végzik a felméréseket, 

addig az időméréses vizsgálatokat általában műveletenkénti, vagy műve-

let elemenkénti, közvetlen, stopperórás mérésekkel hajtják végre a méré-

seket. 
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Mintapélda (esettanulmány) az időmérés alkalmazására: 

Egy gépalkatrészeket gyártó üzem eszterga-műhelyében – az időnormák 

felülvizsgálata céljából – aprólékos méréseket kell végezni. A nagyszámú 

(70 alkalom művelet elemenként) mérés eredményeit ún. osztályközös 

adatfelvétellel rögzítették az e célra kialakított időfelvételi és kiértékelő 

lapokon. (Az osztályközös adatrögzítés lényege, hogy nem a konkrét idő-

tartam kerül feljegyzésre, hanem a mért értékek – előre rögzített, és cél-

szerűen „méretezett” – osztályközökbe esésének előfordulási gyakorisá-

ga.) 

A 9. ábrán látható adatfelvételi lapon – példaképpen – egy alapvető kézi 

művelet elem (munkadarab megmunkáló gépbe helyezése) felmérési 

eredményei láthatók. 

A táblázat első oszlopában az osztályközök láthatók másodperc dimenzi-

óban. Az osztályhatárok szélessége 2 sec. Az fm oszlopban az osztálykö-

zönkénti előfordulási gyakoriságok szerepelnek. Az m oszlopban az osz-

tályközök sorszámát kell meghatározni úgy, hogy az m = 0 – hoz tartozó 

osztályköztől milyen „távol” vannak. Az m oszlopba ahhoz az osztály-

közhöz társítjuk a nullát, amelybe vélhetően a gyakoriság eloszlások kö-

zépértéke eshet (feltételezett középérték). 

A példánkban szereplő eloszlás középértéke valószínűleg a 13 – 15 osz-

tályközbe esik, vagyis a feltételezett középérték 14. Ehhez az osztályköz-

höz írjuk az m oszlopban a nullát, majd felfelé negatív, lefelé pozitív elő-

jellel besorszámozzuk a többi osztályközt. A táblázat utolsó két oszlopá-

ban – soronként – elvégezzük a kijelölt műveleteket. 

A kapott számértékeket behelyettesítve a táblázatban megadott képletekbe 

látható, hogy a mérési eredmények átlaga 14,74 sec, a szórás 2,47 sec, a 

relatív hiba 0,5786 sec, az érvényességi határok szerint, a vizsgált tevé-

kenység időszükséglete, 95 %-os valószínűséggel a 14,16 és 15,32 má-

sodperc közé esik. (Az adatfelvételi lapon látható, hogy a valószínűségi 

szint változásával miként változik a zα értéke) 
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Időfelvétel helye és kelte: 

A tevékenység megnevezése: Munkadarab megmunkáló gépbe helyezése 

Osztály-határok: 
Az előfordulások 

m m∙fm m2∙fm 

Jelzése száma: fm 

1 - 3  0 -6 0 0 

3 - 5  0 -5 0 0 

5 – 7  0 -4 0 0 

7 – 9 ll 2 -3 -6 18 

9 – 11 l 1 -2 -3 6 

11 – 13 lllll  lllll 10 -1 -10 10 

13 – 15 lllll lllll lllll lllll lllll lll 28 0 0 0 

15 – 17 lllll lllll lllll 15 1 15 15 

17 – 19 lllll lllll ll 12 2 24 48 

19 – 21 ll 2 3 6 18 

21 - 23  0 4 0 0 

Az osztályközök szélessége 

d = 2 sec 

Feltételezett középérték 

0t 14 sec 

fm=n 

70 
 

m∙fm 

26 

m2∙fm 

115 

Mérési eredmények átlaga: 

 mfm
n

d
tt *0 sec74,1426

70

2
14   

Mérési eredmények szórása: 

 




















 


n

fm

fm
n

d
s

m

mt

2

2
2 *

*
1

= sec47,2
70

26
115

69

4
2
















  

A relatív hiba értéke: 

n

sz
t

t*
 = sec578,0

70

47,296,1



 

p% 90 95 96 97 98 99 

z 1,65 1,96 2,06 2,17 2,32 2,58 

A mérési eredmények megbízhatósági tartománya: 

ttttt            14,74 – 0,5786 < 14,74 < 14,74 + 0,5786 

                                                       14,16 < 14,74 < 15,32 sec 

9. ábra Időfelvételi és értékelő lap osztályközös adatfelvétel esetére [3] 

Minden olyan mérés során, amikor „sok” mérési eredményt kell rögzíteni, 

célszerű az osztályközös adatrögzítést választani, ami lényegesen egysze-
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rűbb, mintha konkrét időértékeket jegyeznénk fel, minimum 2…3 tizedes 

jegy pontossággal (diszkrét adatrögzítés). A „sok” relatív mennyiség, álta-

lában elmondható, hogy a 100-as nagyságrend közelében már javasolható 

az osztályközös rögzítés és kiértékelés. 

Diszkrét adatok esetén a mérési eredmények átlaga a 

n

tf
t

ii 
  

képlettel számítható, ahol:  fi - az i-edik érték gyakorisága, 

     ti - az i-edik mérési adat, 

     n - a mérési adatok száma. 

A szórás számítási képlete: 

 

1

2







n

ttf
s

ii

t
 

2.3.2. Az időnorma megállapítása számítással 

A számításos módszer alkalmazásához vizsgálat tárgyává kell tenni az 

időnorma szerkezetét (10. ábra). 

Az előkészítő és befejezési idő (Teb) egy adott műveletsorozat megkezdése 

előtt és után egyszer válik szükségessé, tehát egy sorozatnagyságnyi ter-

mék gyártásakor csak egyszer merül fel. Így az időnormát csak az egy 

termékre eső része terheli. 

A darabidő (td) az egy munkadarab előállítási ideje, annyiszor ismétlődik, 

ahány terméket kell gyártani. Az alapidőből és a normába beszámítható 

meddőidőből tevődik össze. 

Az alapidő (ta) a tényleges munkavégzéssel töltött idő, amely fő- és mel-

lékidőből áll. 
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10. ábra Az időnorma szerkezete [3] 

A főidő (tfő) az adott technológiai művelet elvégzéséhez szükséges idő, ez 

alatt történik a munkadarab alakjának, méretének, állapotának stb. meg-

változtatása. 

A mellékidő (tmell) alatt végzett tevékenység a munkadarabon nem idéz elő 

változást, a technológiai művelet elvégzéséhez azonban nélkülözhetetlen 

(pl. munkadarab befogása-kifogása, ellenőrző mérés, a megmunkálás pa-

ramétereinek beállítása stb.).  

A főidő és a mellékidő lehet kézi idő, gépi idő és kézi-gépi idő. 

A normába beszámítható  

időráfordítások 

 Előkészítési és befejezési idő 

(Teb= Te + Tb) 

 

Darabidő 

(td) 

 Alapidő 

(ta) 

 

Meddőidő 

(tm) 

 
Főidő 

(tf) 

 

Mellékidő 

(tmell) 

 

Munkahely 

kiszolgálási 

idő 

(tksz) 

 

Személyi 

szükségleti idő 

(tpsz) 

 

 (tk)  (tg)  (tkg) 
Műszaki 

 

Szervezési 

 

Pihenés 

 

Szükséglet 

 

MŰSZAKIDŐ 

 

Munkaidő 

 

Munkaközi szünetek 

 

A normába beszámítható  

időráfordítások 

 

A normába nem beszámítható  

időráfordítások 
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A meddőidő (tm) a munkahely kiszolgálási idő (pl. szerszámcsere, mű-

szakátvétel stb.) valamint a pihenési és személyi szükségleti idők összege. 

Ez utóbbiakat nehéz fizikai munka esetében veszik figyelembe. Általában 

a meddőidőt az alapidő százalékában adják meg. A gépipari darabáru 

gyártás műveleteinél – elsősorban a különböző forgácsolási eljárásoknál – 

a meddőidőt az alapidő 5…8 %-ának veszik [18]. 

A számítás célja a korábban definiált időnorma megállapítása, amely az 

10. ábra alapján a  

t = td + Teb / Nkh 

képlettel határozható meg, és a darabidő, valamint az előkészítő és befeje-

zési idő egy termékre jutó részének összege. (A képletben az Nkh a soro-

zatnagyság) 

Mintapéldák az időnormák számítással történő meghatározására: 

1. példa:  

Egy tengely megmunkálását hagyományos, egyetemes esztergagépen 

végzik. Kiszámítandó az alábbi adatokból a művelet gépi főideje, a gyár-

tott termék darabideje, az egy terméket terhelő időnorma, valamint a telje-

sítménynorma! 

– a nyers munkadarab hossza: 900 mm 

– a megmunkálandó hossz:  860 mm 

– a nyers átmérő:   50 mm 

– a kész átmérő:   46 mm 

– az előtolás:    0,6 mm/ford 

– a fogásmélység:   0,5 mm 

– a fordulatszám:   500 1/min 

– a sorozatnagyság:   45 db 

– a munkahely kiszolgálási idő: 2,5 min/db 

– a pihenési idő:   1,8 min/db 

– a mellékidő:    4,6 min/db 

– az előkészületi és befejezési idő: 12,5 min 

– a meddőidő:    4,3 min/db 
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Megoldás:  

Elsőként a fogások számát (i) kell meghatározni, vagyis, hogy hányszor 

kell a késnek a megmunkálandó felületen végigfutnia ahhoz, hogy az elő-

írt átmérőcsökkenés elérhető legyen. A 11. ábrán látható, hogy a fogás-

mélységet sugáron mérve értjük, azaz egy fordulatra a fogásmélység két-

szeresével csökken az átmérő. 

 

 

11. ábra Vázlat a tengelyesztergálási feladathoz [saját forrás] 

A fogások száma: 

 

A gépi főidő (tfő) értéke egyenesen arányos a megmunkálandó hosszal (l) 

és a fogások számával, fordítottan arányos az előtolással (e) és a fordulat-

számmal (n): 

47,11
5006,0

4860












ne

il
t

fő
  perc/db 

Az alapidő (ta) a főidő és a mellékidő (tmell) összege: 

07,166,447,11 
mellfőa

ttt  perc/db 
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A meddőidő (tm) a munkahely kiszolgálási (tksz) és a pihenési idő (tpsz) 

összege: 

3,48,15,2 
pszkszm

ttt  perc/db 

A darabidő (td) az alapidő és a meddőidő összege: 

37,203,407,16 
mad

ttt  perc/db 

Az egy terméket terhelő időnorma (t) a darabidő és az előkészületi és be-

fejezési idő egy termékre eső részének összege: 

65,20
45

5,12
37,20 

kh

eb

d
N

T
tt  perc/db 

A teljesítménynorma az időnorma reciproka: 

   0484,0
65,20

11


t
n

 

db/perc = 2,9 db/óra 

2. példa:  

Egy 100 méter hosszú huzaltekercsből kell előállítani – darabolással és 

hajlítással – 120 darab alkatrészt. Egy munkadarab hossza 80 cm, a huzal 

átmérője 5 mm. A darabolás főideje 1 perc/db, a hajlítás főideje 5 perc/db. 

A mellékidő összesen 1,5 perc/db. A gépet minden 30 munkadarab után 

tisztítani kell, a tisztítás időszükséglete 12 perc. A dolgozóknak minden 

40 munkadarab elkészítése után 15 perc pihenőidőt kell biztosítani. A 

gyártógép üzembeállításával, és a feladat elvégzése utáni (szétszerelés) 

tevékenységekkel kapcsolatos időszükséglet 5 óra. 

Meghatározandó az egy terméket terhelő időnorma! 

Megoldás:  

A gépi főidő: 

651 
fő

t  perc/db 
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Az alapidő: 

5,75,16 
a

t  perc/db 

A munkahely kiszolgálási idő 30 munkadarabonként lép fel, azaz négy-

szer fordul elő: 

48124 
ksz

t  perc 

A pihenési idő 40 munkadarabonként lép fel, azaz háromszor fordul elő: 

45153 
psz

t  perc 

A meddőidő az előző két idő összege: 

934548 
m

t  perc/120 db (!) 

A darabidő az alapidő és a meddőidő összege: 

275,8
120

93
5,7 

d
t  perc/db 

Az egy terméket terhelő időnorma: 

775,10
120

300
275,8 

kh

eb

d
N

T
tt  perc/db 

2.4. A munkafolyamatok időbeliségének vizsgálata mozdu-

latelemzéses módszerrel 

2.4.1. A mozdulatelemzés lényege 

A mozdulatelemzéses vizsgálatokhoz a folyamatokat a legkisebb elemi 

részekre, mozdulatokra kell bontani. A dolog természetéből adódik, hogy 

olyan tevékenységek esetében alkalmazható az ilyen típusú vizsgálat, 

amelyekben az emberi (elsősorban kézi) munkavégzés dominál. 

A különböző mozdulattanulmányozási eljárások 17…20 alapmozdulatra 

bontják fel az emberi tevékenységeket, ezekhez rendelik hozzá a megfi-

gyelések, mérések, elemzések segítségével megállapított, konstans időér-

tékeket (az ún. időállandókat), majd meghatározzák a munkavégzés kö-

rülményeit figyelembe vevő szempontokat. A következőkben a Taylor és 

a Gilbreth házaspár munkássága nyomán kialakult, majd Maynard által 

tökéletesített és 1948-ban publikált MTM (Methods-Time-Measurement, 
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azaz Módszer-Idő-Mérés) eljárást ismertetjük. (A szerzőkről néhány élet-

rajzi adat a 6. fejezetben olvasható) 

2.4.2. Az MTM módszer jellemzői 

Az MTM 19 alapmozdulatot definiál (8 kéz-, 9 láb- és törzs-, valamint 2 

szemmozdulat). A módszer alkalmazásához természetesen csak a definiált 

mozdulatokra szabad felbontani a tevékenységet. Az egyes mozdulatok – 

különböző befolyásoló tényezők (pl. a mozdulat hossza) függvényében 

számított – pótlékmentes időállandóit (az ún. normál időket) célszerűen 

szerkesztett táblázatokban (lásd az 1. mellékletben) adják közre TMU 

(Time Measurement Unit) dimenzióban kifejezve. A TMU időegység a 

filmes vizsgálatok kiértékelése során alakult ki, egy képkocka lefutási 

idejének kerekített értéke: 

 1 TMU = 0,00001 óra = 0,0006 perc = 0,036 másodperc  

A normál idő (Δt0) az a veszteségmentes idő, amely alatt az átlagos ké-

pességű, gyakorlott, jó egészségi állapotú dolgozó az adott mozdulatot el 

tudja végezni. 

A tényleges idő (Δt) a normál idő pihenési és környezeti tényezővel nö-

velt értéke:  

Δt = Δt0 (1 + psz + pk) 

ahol: psz - a pihenési tényező, általánosan használt átlagos értéke 0,15, 

pk  - a környezeti tényező, amely a munkavégzés körülményeit ve-

szi figyelembe, általánosan használt átlagos értéke 0,2. 

A művelet elvégzésének ideje: 

 




n

i

kszii
pptft

1

0
1  

ahol: n - a művelet elvégzéséhez szükséges mozdulatféleségek száma, 

 fi - az i-edik mozdulat előfordulási gyakorisága, 

Δt0i - az i-edik mozdulat táblázatból kiolvasható normál ideje. 

Az MTM (és az egyéb) mozdulattanulmányozási eljárások nem a fizikai 

munka intenzitásának növelésével, hanem – korszerűbb munkamódszerek 
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alkalmazásával – kevesebb vagy azonos fizikai munka bevitelével igye-

keznek fokozni a termelékenységet [18]. 

A mozdulattanulmányozási eljárások célja általánosságban a következő-

képpen fogalmazható meg: felismerni és kiszűrni az emberi munkavégzés 

során a fárasztó, hosszú, rossz, felesleges mozdulatokat, majd összeállíta-

ni egy „kényelmes” mozdulatsort, aminek eredményeképpen a dolgozók 

kevésbé fáradnak el. Ezáltal megteremthető a normaidő csökkentésének 

lehetősége. E lehetőség kiaknázásához azonban adott esetben sok minden-

re szükség lehet, pl. a környezet átalakítása, az új mozdulatsor (új „tech-

nológia”) betanítása stb. Más esetben viszont akár beruházás nélkül, gyor-

san lehet meglepően jó eredményeket elérni. 

Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy ennek a csaknem egy évszázados 

módszercsoportnak az alapelvei fellelhetők korunk egyik legújabb terme-

lési filozófiájának, a „lean-gondolkodásmód”-nak az elemei közt is [6]. 

Mintapélda (esettanulmány) a mozdulatelemzés alkalmazására: 

Egy gépipari üzem egyik munkahelyén a 12. ábrán látható lemez alkatrész 

lyukasztását végzik. A munkadarab maga a lemez, a lyukasztás során ki-

ütött kör alakú lemezdarabok a hulladékba kerülnek [7].  

 

12. ábra A munkadarab rajza [7] 

A kiindulási helyzetre jellemző munkahely-elrendezés a 13. ábrán látható 

(felülnézet). 
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13. ábra A munkahely elrendezése a vizsgálat kezdetekor [7] 

A lyukasztási művelet leírása 

A dolgozó kiemel egy lemezt a nyers munkadarabokat tartalmazó ládából, 

a gép asztalára helyezi, majd pedig a kések alá illeszti. Ezután mindkét 

kezével elengedi a lemezt. Bal kézzel, a leszorító kar segítségével, rögzíti 

a lemezt a kések alatt. Jobb kézzel megnyomja a működtető kapcsolót, 

mire a kések kiütik a lyukakat (mind az ötöt egyszerre). A hulladék a gép 

alatt elhelyezett tartályba kerül. 

A leszorító kar elengedésével a lemez szabaddá válik és a gépből kivehe-

tő. A perforált lemezt a dolgozó a kész munkadarabokat tartalmazó ládába 

helyezi és a fentiek szerint folytatólagosan végzi a többi lemez lyukasztá-

sát. 

A művelet mozdulatokra bontása 

A sokszor ismétlődő tevékenységek mozdulatelemzése során a megfigye-

léseket – a tevékenységek mozdulatokra bontását – a mozdulatsor tetsző-

legesen választott eleménél kezdhetjük, vigyázva arra, hogy az utolsónak 

definiált mozdulat a vizsgált ciklus záródását biztosítsa. Vagyis, hogy 

ezután ismét az elsőnek elemzett mozdulattal folytatódhasson tovább a 

tevékenység. Megkönnyítjük általában az elemzők dolgát, ha a technoló-

giai műveletek sorrendje által meghatározott logikus sorrendben végezzük 

a felbontást. 

Esetünkben ez azt jelenti, hogy az az első mozdulat, amellyel a dolgozó – 

az előzőleg elkészített munkadarab ládába helyezése után – a következő 
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lemezért nyúl. Innen kiindulva, a művelet mozdulatokra bontását és az 

időszükséglet meghatározását a 3. táblázatban foglaltak szerint végeztük. 

Az időszükséglet számításakor az alábbi mozdulathosszakat vettük figye-

lembe: 

– nyúlni a kész munkadarabokat tartalmazó ládától a következő 

lemezig:      30 cm 

– a lemez munkatérbe vitele:  50 cm 

– a lemez gépasztalra helyezése: 10 cm 

– a lemez gépbe illesztése:  8 cm 

– nyúlni a leszorító karhoz:  20 cm 

– a kar lenyomása:   6 cm 

– nyúlni a kapcsolóhoz:  16 cm 

– a kapcsoló működtetése:  1 cm 

– a lemez kivétele a gépből:  25 cm 

– a lemez ládába helyezése:  60 cm 

 

A mozdulatelemzés során az 1. mellékletben található MTM táblázatok 

adatait használtuk fel.    

    

Művelet: Lemezlyukasztás TMU 

 

Művelet elemek:  

1.  Lemez gépbe helyezése 

2.  Lyukasztógép működtetése 

3.  Kész munkadarab kivétele, ládába helyezése 

 

 

 

 

 

  53,0 

121,0 

  39,3 

213,3 
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Sorszám Leírás Bal kéz TMU Jobb 

kéz 

Leírás 

1. Lemez gépbe helyezése 

-munkadarabért nyúlni 

-megfogni 

-jobb kézhez vinni 

 

 

-gépasztalra vinni 

-lemezt gépbe helyez 

-elengedni 

 

R 30 B 

G 1 B 

M 50 A 

 

 

M 10 B 

M 8 C 

RL 1 

 

12,8 

3,5 

19,0 

 

2,0 

6,8 

6,9 

2,0 

53,0 

 

 

 

 

 

 

R – A*) 

 

G 1 A 

M 10 B 

M 8 C 

RL 1 

 

 

-munkadarabhoz 

nyúlni 

 

-megfogni 

-mint a bal kéz 

-mint a bal kéz 

-mint a bal kéz 

2. Lyukasztógép működtetése 

-leszorító karhoz nyúlni 

-érintő fogás 

-leszorítani 

 

R 20 A 

G 5 

MGA 

 

7,8 

0,0 

4,1 

7,1 

0,0 

2,0 

 

0,0 

100,0 

121,0 

 

 

 

 

 

 

 

R 16 A 

G5 

M 1 A 

 

RL 2 

PT 

 

 

 

-kapcsolóhoz nyúlni 

-kapcsolót érinteni 

-kapcsolót működtetni 

 

-érintést megszüntetni 

-gépi idő 
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3. Kész munkadarab kivétele, 

ládába helyezése 

-leszorító kart elengedni 

-munkadarabért nyúlni 

-megfogni 

-ládához vinni 

-elengedni 

 

RL 1 

R 25 B 

G 1 B 

M 60 B 

RL 1 

 

2,0 

11,4 

3,5 

20,4 

2,0 

39,3 

 

 

 

R 25 B 

G 1 B 

RL 1*) 

 

 

 

-mint a bal kéz 

-mint a bal kéz 

-elengedni 

 

*) az egyidejű mozdulat közül a kisebb időigényű 

3. táblázat A lemezlyukasztási művelet mozdulatokra bontása az idő-

adatokkal (kiindulási helyzet) [7] 

A táblázatban feltüntettük a mozdulatok szokásos szimbólumait és a 

TMU-ban megadott időszükségletet is. 

A szimbólumok – néhány kivételtől eltekintve – általában három tagból 

állnak. Az első tag – nyomtatott nagybetű –, az illető mozdulat angol 

nyelvű elnevezésének kezdőbetűje. A második tag – számjegy –, a moz-

dulat hosszát adja meg centiméter mértékegységben. A harmadik tag – 

szintén nyomtatott nagybetű –, a mozdulatvégzés körülményeire utal.  

Ennek megfelelően az első mozdulat – munkadarabért nyúlni – szimbó-

luma: R 30 B 

ahol:   R - a nyúlni mozdulat jele (reach), 

30 - a mozdulatvégzéskor megtett távolság (cm), 

B - a mozdulat (munkavégzés) nehézségi foka. 

A mellékletben lévő táblázatban látható, hogy a „nyúlni” mozdulatokhoz 

ötféle (A - E) nehézségi fok (mozdulatvégzési körülmény) tartozik. Az 

„A” eset a példánkban leírtakhoz képest lényegesen egyszerűbb, a „C” 

eset pedig bonyolultabb körülményeket jelöl meg. A választott „B” nehé-

zségi fok tartalma sem fedi pontosan az általunk vizsgált szituációt, de 

mégis ez közelíti meg legjobban. 

A táblázatban a mozdulathosszak 2, illetve 5 cm-enként vannak megadva. 

A közbülső értékek interpolálással határozhatók meg. 
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A kiindulási helyzet vizsgálatának eredményei 

A 3. táblázat alapján végzett elemzés szerint azt kaptuk, hogy egy lemez 

kilyukasztásának időszükséglete: 

213,3 TMU = 213,3 ∙ 0,036 = 7,678 s 

Ez az érték a normál idő, azaz a veszteségmentes idő. A mozdulat tényle-

ges időállandóját a szokásos pótlékoló tényezők figyelembevételével kap-

juk: 

Δt = 7,678 ∙  (1 + 0,15 + 0,2) = 10,365 s, megközelítőleg 10,4 s 

Tehát egy lemez kilyukasztása 10,4 s-ot vesz igénybe, azaz egy óra alatt  

346
4,10

3600
N  db 

lemez készíthető el. 

Kérdés, hogy a vizsgálat tapasztalatait, valamint a mozdulatelemzéses 

munkatanulmányozás módszereit, elveit felhasználva, milyen módon nö-

velhető a munkavégzés termelékenysége? 

Módosítási javaslatok 

A kiindulási helyzet elemzése során szembetűnő, hogy némely mozdula-

tok esetében nagyok a távolságok, bizonyos mozdulatok - a munkahely 

ésszerűbb elrendezése estén – elhagyhatók, illetve egyidejűsíthetők. 

A legegyszerűbb és legkézenfekvőbb változtatás az, hogy a kész és a 

nyers munkadarabokat tartalmazó ládákat a gép két oldala mellett helyez-

zük el úgy, hogy a legkényelmesebben elérhető távolságra (ami nem fel-

tétlenül jelenti a legrövidebb távolságot) legyenek a dolgozótól (14. ábra). 

Mindössze három mozdulat esetében változnak ez által a mozdulathosz-

szak, de ezek hatása jelentős mértékű lesz. 
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14. ábra A munkahely módosított elrendezése az átalakított lyukasz-

tógéppel [7] 

Az első mozdulat – nyúlni a kész munkadarabokat tartalmazó ládától a 

következő lemezig – 30 cm-ről 10 cm-re csökkenthető azáltal, hogy ennél 

az elrendezésnél a dolgozó az egyik (jobb) kezével helyezi a kész munka-

darabot a ládába, miközben a másikkal (bal) nyúl a következő lemezért. 

Így részben egyidejűsíthető is a két mozdulat. 

A második mozdulat – a lemez munkatérbe vitele – hossza 50 cm-ről 30 

cm-re csökken, az utolsó mozdulaté pedig 60 cm-ről 30 cm-re. 

Célszerű a lyukasztógép működtetésén is változtatni. A hasonló elven 

működő korszerű gépekre az ún. kétkezes működtető kapcsoló jellemző. 

Esetünkben ez úgy képzelhető el, hogy a gépen két leszorító kart helyez-

nek el, amelyeket a dolgozó csak mindkét kezének együttes mozdulatával 

tud lenyomni. A lemez kések alatti rögzítése (a leszorítás) után azonban a 

kések automatikusan működésbe lépnek, tehát nem kell külön kapcsoló-

gombot kezelni. Ez az átalakítás további mozdulatok kiiktatását teszi le-

hetővé. A fenti módosítások figyelembevételével újólag elvégezve a 

mozdulatokra bontást, a 4. táblázatban rögzített mozdulatsort és időigényt 

kapjuk. 
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Sorszám Leírás Bal kéz TMU Jobb kéz Leírás 

1. Lemez gépbe helyezése 

- munkadarabért nyúlni 

- megfogni 

- jobb kézhez vinni 

 

- gépasztalra vinni 

- lemezt gépbe helyez 

- elengedni 

 

R 10 B 

G 1 B 

M 30 A 

 

M 10 B 

M 8 C 

RL 1 

 

  6,3 

  3,5 

12,7 

  2,0 

  6,8 

  6,9 

  2,0 

40,2 

 

 

R – A*) 

G 1 A 

M 10 B 

M 8 C 

RL 1 

 

 

- munkadarabhoz nyúlni 

- megfogni 

- mint a bal kéz 

- mint a bal kéz 

- mint a bal kéz 

2. Lyukasztógép működtetése 

- leszorító karhoz nyúlni 

- érintő fogás 

- leszorítani 

 

R 20 A 

G 5 

MGA 

 

  7,8 

  0,0 

  4,1 

100,0 

111,9 

 

R 20 A 

G 5 

MGA 

PT 

 

- mint a bal kéz 

- mint a bal kéz 

- mint a bal kéz 

- gépi idő 

3. Kész munkadarab kivé-tele, 

ládába helyezése 

- leszorító kart elengedni 

- munkadarabért nyúlni 

- megfogni 

- elengedni 

 
RL 1 

R 25 B 

G 1 B 

RL 1*) 

 
  2,0 

11,4 

  3,5 

13,3 

  2,0 

33,2 

 

RL 1 

R 25 B 

G 1 B 

M 30 B 

RL 1 

 

- mint a bal kéz 

- mint a bal kéz 

- mint a bal kéz 

- ládához vinni 

- elengedni 

4. táblázat A művelet mozdulatokra bontása az időadatokkal a módo-

sítások után [7] 

Eszerint egy lemez kilyukasztásának időszükséglete: 

184,3 TMU = 184,3 ∙ 0,036 = 6,6348 s 

A pótlékoló tényezők változatlan értékei mellett a mozdulat tényleges 

időállandója: 

Δt1 = 6,6348 ∙ 1,35 = 8,956 s, megközelítőleg 8,96 s 
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Az egy óra alatt kilyukasztható lemezek száma: 

401
96,8

3600
1

N db 

A realizált teljesítménynövekedés: 

89,15100
346

55
100

346

346401



 %, azaz megközelítőleg 16 % 

Ha a lyukasztógépet eredeti formájában használjuk, és csak a munkahely-

elrendezést változtatjuk meg a javasolt módon, akkor a 2. művelet elem 

ideje nem változik, azaz 121 TMU marad. Ekkor egy lemez kilyukasztá-

sának időszükséglete: 

193,4 TMU = 6,96 s, a tényleges időállandó pedig   Δt2 = 9,396 s 

   Az egy óra alatt kilyukasztható lemezek száma: 

383
396,9

3600
2

N db 

A kiindulási helyzethez képest a teljesítménynövekedés: 

69,10100
346

37
100

346

346383



 %, azaz megközelítőleg 10,7 % 

Ez a 10,7 %-os növekedés gyakorlatilag beruházás nélkül, csupán a mun-

kahely ésszerűbb kialakítása következtében realizálható. 

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a mozdulatelemzéses eljárások elsősor-

ban az ésszerűbb munkavégzés lehetőségeit kutatják. A kapott időértékek 

természetesen megalapozhatnak egyfajta időnormát, de elsődlegesen a 

kiindulási állapot és a javasolható változtatások eredményei közti különb-

séget érzékeltetik.  
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2.5. Anyagnorma számítási feladatok 

2.5.1. Szálanyagok (rudak, csövek, idomvasak) felhasználási 

normájának számítása 

Az alapprobléma megfogalmazása: 

R1, R2, R3.....stb. jelű egyforma Ø-ű és anyagú alapanyag-rúdból 

 A, B, C..........stb. jelű munkadarabot kell kivágni, amikor rendre 

 nA, nB, nC....stb. a munkadarabok száma, és 

 lA, lB, lC.......stb. a munkadarabok hossza. 

Mely alapanyag-rudakból és hányat kell felhasználni ahhoz, hogy a vesz-

teség (a lehulló maradék) minimális legyen (15. ábra)? 

 

15. ábra Vázlat a rúdanyagok felhasználási normájának számításá-

hoz [3] 

 

 

ALAPANYAGOK MUNKADARABOK 

R1 

R2 

R3 

A 

B 

C 

Adott: 

lR1 [mm] 

lR2 [mm] 

lR3 [mm] 

 

Adott: 

      lA [mm] nA [db] 

      lB [mm] nB [db] 

lC [mm] nC 

[db] 

 

 

 

Kérdés: 

nR1 [db] = ? 

nR2 [db]= 

? 

nR3 [db] = 

? 

 

Úgy, hogy a lehulló maradék minimális legyen! 
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Megoldás: 

1. Lépés: csökkenő sorrendbe rendezzük a rudakat és a munkadarabokat 

a hosszúságuk szerint. 

lR1 > lR2 > lR3 ;   lA > lB > lC ; 

2. Lépés: kiszámítjuk, hogy az egyes rúdfajtákból hány darab A, B, C 

stb. munkadarab készíthető: 

,
l

l
X

A

1R

A1
     ,

l

l
X

A

2R

A2
     ,

l

l
X

A

3R

A3
  ..... 

,
l

l
X

B

1R

B1
     ,

l

l
X

B

2R

B2
     ,

l

l
X

B

3R

B3
  ..... 

  ,
l

l
X

C

1R

C1
     ,

l

l
X

C

2R

C2
     ,

l

l
X

C

3R

C3
  ..... 

3. Lépés: játék a maradékokkal: 

,MY
l

l
X

A1A1

A

1R

A1
    ha M1A > mint l

B
, vagy l

C
, vagy stb.,  

akkor egy további B, vagy C, vagy stb. munkadarab kivágható. Kiszámít-

juk valamennyi maradék (M) értékét. 

4. Lépés: keverés I., a maradékok figyelembevételével megvizsgáljuk, 

hogy egy adott alapanyag-rúdból milyen variációkban vághatók ki 

munkadarabok. 

5. Lépés: keverés II., valamennyi alapanyag rudat bevonjuk a vizsgálat-

ba. 

6. Lépés: játék a mennyiségekkel: 

Figyelni kell nA-t, nB-t, nC-t stb., ha valamelyik mennyiséget elértük, a 

további vizsgálatból az adott munkadarabot kihagyjuk. Így készítünk 

újabb kivágási terveket. 
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Látható, hogy bonyolultabb esetekben, amikor sok alapanyag rúdból sok-

féle munkadarabot kell kivágni, a feladat hamar áttekinthetetlenné válik. 

Ezért kézi módszerekkel csak a néhány (legfeljebb 3…4) alapanyagból és 

csekély számú (ugyancsak 3…4) munkadarabból álló variációkkal érde-

mes próbálkozni. Egyértelmű a feladat azonban abban, a gyakorlatban 

sokszor előforduló esetben, amikor egy konkrét munkadarab kivágását 

kell optimalizálni többféle alapanyag-rúdból.   

Mintapélda rúdanyagok anyagfelhasználási normájának számítására: 

Kiszámítandó egy rúdanyagból készítendő munkadarab anyagfelhasz-

nálási normája a minimális veszteség mellett az alábbi adatokból: 

– a nyers munkadarab hossza:   lA=530 mm 

– a felhasználható alapanyag rudak hossza:  l R1=4000 mm 

       lR2=5000 mm 

       lR3=6000 mm 

– a felhasználható alapanyag rudak átmérője: dR=52 mm 

 

Megoldás: 

Y1A=
4000

530
7  db, a maradék M1A=290 mm 

Y2A=
5000

530
9  db, a maradék M2A=230 mm 

Y3A=
6000

530
11  db, a maradék M3A=170 mm LEGKISEBB mara-

dék! 

A felhasználási norma, ha „végtelen sok” munkadarabot kell készíteni 

(vagyis nincs korlátozva a sorozatnagyság): 

AFN1A
∞
=
4000

7
571 43 ,  mm/db 

AFN2A
∞
=
5000

9
555 55 ,  mm/db 
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AFN3A
∞
=
6000

11
545 45 ,  mm/db LEGKISEBB fajlagos érték! 

Tehát a 6 m-es rudat célszerű választani. 

Melyik rudat (vagy mely rudakat) vegyük meg, ha csak n
I
=35 db alkat-

részre van szükség (korlátozott a sorozatnagyság)? 

A 4 m-es rúdból 5 db kell, mert 

















_ROUND
A1

I

Y

n
= (35/7)ROUND_↑ = 5 db 

Egy munkadarabra jutó fajlagos anyagfelhasználás: 

AFN1
I
= 43,571

35

40005



 mm/db LEGKISEBB fajlagos érték! 

Az 5 m-es rúdból 4 db kell, mert 

















_ROUND
A2

I

Y

n
= (35/9) ROUND _↑ = 4 db 

Egy munkadarabra jutó fajlagos anyagfelhasználás: 

 AFN2
I
= 43,571

35

50004



 mm/db LEGKISEBB fajlagos érték! 

A 6 m-es rúdból 4 db kell, mert 

















_ROUND
A3

I

Y

n
= (35/11) ROUND _↑ = 4 db 

Egy munkadarabra jutó fajlagos anyagfelhasználás: 

 AFN3
I
= 71,685

35

60004



 mm/db 

Tehát a 4 m-es, vagy az 5 m-es rudat célszerű választani. 

Eddig nem alkalmaztunk „keverést”, vagyis csak egyfajta rudat használ-

tunk. Vizsgáljuk meg, milyen eredményre juthatunk, ha egyszerre több 

alapanyag rúd is figyelembe vehető! 
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Például:  2 db 6 m-es rúdból  2 ∙ 11=22 munkadarab 

 2 db 4 m-es rúdból  2 ∙ 7=14 munkadarab 

2  6000 + 2  4000=20000,      AFNKEV
I
=
20000

35
571 43 ,  mm/db 

Biztosan a 6 m-es rudat kell választani minden olyan esetben, amikor a 

gyártandó mennyiség maradék nélkül osztható 11-gyel, mivel a 6 m-es 

rúd esetében a legkisebb a maradék (az egy munkadarabra jutó anyag-

mennyiség). 

Bonyolultabb az eset, ha a kiinduló anyag rudak Ø-je nem azonos. Ekkor 

nem elég fajlagos hosszakkal számolni, a fajlagos térfogatok alapján kell 

az összehasonlítást elvégezni. 

Ha a fenti példa esetében az 5 m-es rúd dR2=50 mm-es -vel kapható, 

akkor a számítás a következőképpen módosul. 

Valamennyi alapanyag rúd esetében ki kell számítani az egy munkadarab-

ra jutó, fajlagos térfogatot! 

4 m-es rúd: dR1= 52 mm  2

22

1R

1R
mm64,2122

4

14,352

4

d
F 





  

5 m-es rúd: dR2= 50 mm  2

22

2R

2R
mm5,1962

4

14,350

4

d
F 





  

6 m-es rúd: dR3= 52 mm  2

22

3R

3R
mm64,2122

4

14,352

4

d
F 





  

A felhasználási norma, ha „végtelen sok” munkadarabot kell készíteni 

(vagyis nincs korlátozva a sorozatnagyság): 

AFN1A
∞
=571,43  2122,64 = 1212940,175 mm

3
/db 

AFN2A
∞
=555,55  1962,5 = 1090266,875 mm

3
/db LEGKISEBB 

fajlagos érték! 

AFN3A
∞
=545,45  2122,64 = 1157793,988 mm

3
/db 
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Tehát a 5 m-es rudat célszerű választani. 

Melyik rudat (vagy mely rudakat) vegyük meg, ha csak n
I
=35 db alkat-

részre van szükség (korlátozott a sorozatnagyság)? 

AFN1
I
= 5  4000  2122,64/35 = 1212937,143 mm

3
/db 

AFN2
I
= 4  5000  1962,5/35 = 1121428,571 mm

3
/db 

LEGKISEBB fajlagos érték! 

AFN3
I
= 4  6000  2122,64/35 = 1455524,571 mm

3
/db 

Tehát az 5 m-es rudat célszerű választani. 

Ebben a példában keverésnek akkor van értelme, ha az 5 m-es rudat lehet 

belekombinálni a változatokba. Vagyis általánosságban, a legkisebb "V" 

értékű rúddal kell operálni. 

2.5.2. Lemezanyagok felhasználási normájának számítása 

A probléma a fentihez hasonlóan fogalmazható meg a lemezek esetében is 

(16. ábra). Azonos anyagú és vastagságú alapanyag lemezekből különbö-

ző síkidom alakzatokat (munkadarabokat) kell kivágni, amelyeknek ter-

mészetesen ugyancsak az alapanyagokkal azonos a vastagsága és az 

anyaga. 

Alapanyagok: 

 

 

Munkadarabok: 

 

 

          nA      nB       nC       nD       nE 

16. ábra Vázlat a lemezanyagok felhasználási normájának számítá-

sához [3] 
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Kézi tologatással, próbálgatással (2 DM - módszer /kétdimenziós model-

lek módszere/) a változatok sokasága gyorsan előállítható. Rajzolással 

általában nem érdemes próbálkozni, mert sokkal fáradságosabb, időigé-

nyesebb. Szabályos síkidomok esetében a számítási módszer is eredmény-

re vezethet. 

Mintapélda lemezanyagok anyagfelhasználási normájának számítására: 

Hány darab 1x2 m-es lemezre van szükség, ha 3 db 0,8x1,0 m-es téglalap, 

15 db 0,5x0,5 m-es négyzet és 7 db 0,4 m sugarú kör alakú alkatrészt 

kell? Kiszámítandó az anyagfelhasználási norma és az anyagfelhasználási 

együttható! 

Megoldás: 

Az 1x2 m-es lemezekből az alábbi elrendezés szerint vághatók ki az al-

katrészek (17. ábra): 

 

17. ábra A munkadarabok kiszabási terve 

Látható, hogy 7 db alapanyag lemezre van szükség. Az anyag-

felhasználási norma (AFN), vagyis az az alapanyag mennyiség amennyi-

ből a feladat elvégezhető: 

14217 AFN m
2
 

Az anyagfelhasználási együttható, vagyis a kész munkadarabban lévő 

anyagmennyiség és a felhasználási norma hányadosa: 

     
%05,69100

14

6668,9
100

14

4,075,05,01518,03
2







AFE
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3. A termelési rendszerek kapacitása és kihasználása 

3.1. Az időalapok értelmezése és számítása 

3.1.1. Az időalapok fogalma 

A termelési rendszerek kapacitás-jellemzőinek meghatározásához olyan 

időtartamokat, időtávokat kell definiálni, amelyek alatt az egyes jellem-

zők nem változnak, értékük – ezen időszakokon belül! – állandónak te-

kinthetők. Erre elsősorban azért van szükség, hogy a számítások egysze-

rűbben elvégezhetők, a fogalmak értelmezhetők legyenek. 

Az alábbi négy időalappal foglalkozunk [18]: 

– naptári időalap; 

– hasznos időalap; 

– munkarendszerinti időalap; 

– produktív időalap. 

A naptári időalap (TN) valamely időszak naptári napjainak, óráinak, per-

ceinek teljes mennyiségét jelenti. Számítása az alábbi összefüggéssel le-

hetséges: 

TN= 24 ∙ n
n ∙ kh

 (gépóra) 

ahol: n
n
 - a naptári napok száma,  

k
h
 - a homogén gépcsoportba tartozó (egymással gazdaságosan he-

lyettesíthető) gépek száma. 

A hasznos időalap (TH) a naptári időalapnak az a része (percekben, órák-

ban, napokban stb. kifejezve), amely alatt a termelő berendezés a gazda-

ságosan megengedhető maximális terheléssel üzemeltethető. Számítása az 

alábbi összefüggés segítségével történhet: 

TH = TN - TJ (gépóra) 

ahol:  TJ  - a legjobb (korszerű) módszerek segítségével végzett javítási, 

karbantartási tevékenységek, valamint biztonsági vizsgálatok idő-

szükséglete, folytonos (3 műszakos) üzem esetén. 
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A gazdaságosan megengedhető maximális terhelés olyan igénybevételt 

jelent, amely mellett a berendezés aránytalan romlása még nem követke-

zik be. 

A legjobb, korszerű módszerek:  

– a legjobb anyag; 

– a legjobb szerszám; 

– a legjobb munkaerő; 

– a legjobb munkamódszer (technológia); 

– a legjobb szervezés. 

alkalmazását jelenti. Relatív fogalomról van szó, amely adott környezetre, 

adott folyamatra vonatkozik. 

A munkarendszerinti időalap (TMR) a naptári időalapnak az a része, amely 

alatt a termelő berendezésnek - az elfogadott munkarend értelmében - 

dolgoznia kell. Számítása az alábbi összefüggéssel lehetséges: 

TMR= TN- TÖK 
(gépóra) 

ahol:  T
ÖK 

- az összes kieső műszak ideje. 

A produktív időalap (TPR) a munkarendszerinti időalapnak az a része, 

amely alatt a termelő berendezés ténylegesen termel. Számítása az alábbi 

összefüggéssel történhet:  

TPR 
= T

 MR - TV 
(gépóra) 

ahol:  TV - a munkarenden belüli veszteségidők. 

A munkarenden belüli veszteségidők alapvetően a szervezési hiányossá-

gokra visszavezethető különböző várakozások időszükségletét foglalják 

magukba. 

Az időalapok egymás közti relációi: 

Tipikus relációk: 

TN > TH > TMR > TP 

Lehetséges relációk: 

TN > TH ≥ TMR ≥ TP 
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Folytonos, azaz időben megszakítatlan termelés esetén, amikor nincsenek 

munkaszüneti napok (pl. energiaszolgáltatás), akkor a munkarendszerinti 

időalap megegyezik a hasznos időalappal. Ilyenkor nincsenek kieső mű-

szakok, tehát a naptári időalapból csak a javítási-karbantartási időt (TJ) 

kell levonni. 

Folyamatos, azaz szalagszerű gyártás, szerelés estén nem értelmezhetők a 

fent definiált veszteségidők, ezért a produktív időalap megegyezik a mun-

karendszerinti időalappal. 

Az időalapok nagyságrendi összefüggéseit a 18. ábra szemlélteti. 

 

TN 

TH TJ 

TMR TÖK 

TP TV 

 

18. ábra Az időalapok relációi [3] 

3.1.2. Időalap számítási feladatok 

1. példa: Megállapítandó egy termelő berendezés hasznos időalapja egy 

évre vonatkoztatva, ha a javítás-karbantartás óraszáma (a legjobb 

módszereket figyelembe véve) 315 óra/ év műszakonként és a terme-

lés egy műszakban folyik. 
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Megoldás:  

A hasznos időalap egy naptári időszakon belül a munkára fordítható leg-

hosszabb időtartamot jelenti (ez a gazdaságosan megengedhető maximális 

terhelésből következik), ezért a számítást mindig folytonos üzemre (a 

számításokban az egyszerűség kedvéért 3 műszakra) kell elvégezni. Füg-

getlenül attól, hogy a példában a tényleges munkavégzés egy műszakos! 

Ennek megfelelően: 

TH = TN -TJ 

TN = 365 ∙ 24 = 8760 óra/év 

TJ = 3 ∙ 315= 945 óra/év 

TH = TN-TJ = 8760-945 = 7815 óra/év 

2. példa: Megállapítandó egy termelő berendezés munkarendszerinti 

időalapja egy évre, ha a gép egy műszakban dolgozik, és az évi mun-

kaszüneti napok száma 58. 

Megoldás:  

TMR= TN-TÖK= 365 ∙ 24- {58 ∙ 24+(365-58) ∙ 16} = 2456 óra/év 

Egyszerűbb a számítás, ha közvetlenül a munkára fordított időt határoz-

zuk meg, azaz az évi munkanapok számát megszorozzuk a naponta ledol-

gozandó órák számával: 

TMR= (365-58) ∙ 8 = 307 ∙ 8 = 2456 óra/év 

Hogyan változik a munkarendszerinti időalap, ha áttérünk kétműszakos 

termelésre? 

TMR= (365-58) ∙ 2 ∙ 8 = 2 ∙ 2456 = 4912 óra/év 

Egyforma (azonos) műszakokkal számolunk! 

Mennyi lesz a munkarendszerinti időalap három műszakos (folytonos) 

termelés esetén?  
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Folytonos termelés esetén nincsenek munkaszüneti napok, nincsenek ki-

eső műszakok. Az évi naptári napok száma nem szorozható be 3∙8-cal, 

mert az a naptári időalapot adná.  

A definíció szerinti képlettel: 

TMR= TN-TÖK , de TÖK= 0 

Mivel az általunk vizsgált technológiákban mindig szükség van javításra-

karbantartásra, az ehhez szükséges időt (TJ) le kell vonni a naptári idő-

alapból: 

TMR = TN-TJ = TH  

vagyis folytonos üzem esetén a munkarendszerinti időalap megegyezik a 

hasznossal! 

3. példa: Meghatározandó az év első hat hónapjára egy homogén gép-

csoport naptári időalapja, ha az időszak végén 37db a gépállomány.  

Időközben a gépcsoportba  

belépett I. 25-én 1db gép,  III. 10-én 2 db gép, 

kilépett II. 5-én  3 db, VI. 10-én 3 db. 

A gépek a belépés napján már, a kilépés napján még dolgoznak. 

Megoldás: 

A napok száma változásának követéséhez célszerű felírni naptár alakulá-

sát. Általános (nem szökőév) esetben: 

   I.:   31 nap 

   II.:  28 nap 

   III.: 31 nap 

   IV.: 30 nap 

   V.:  31 nap 

   VI.: 30 nap 

          181 nap 
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Közvetlenül felírható egy fiktív időalap az időszak végén meglévő 37 

gépre:  

TN

37

= 181 ∙ 37 = 6697 gépnap 

(Az egyszerűség kedvéért, ebben a példában gépnap dimenzióval számo-

lunk, a 24-gyel való szorzást mellőzük)  

A belépett gépekre vonatkozóan le kell vonni azt az időt, amit nem dol-

goztak le: 

TN

BE

= 1 ∙ 24 + 2 ∙ 68 = 160 gépnap 

A kilépett gépek nem szerepelnek a 37-ben, ezért az általuk ledolgozott 

időt hozzá kell adni: 

TN

KI

= 3 ∙ 36 + 3 ∙ 161 = 591 gépnap 

A keresett naptári időalap az előző három algebrai összege: 

TN = TN

37

- TN

BE

+ TN

KI

= 6697 – 120 + 591 = 7128 gépnap 

A feladat megoldható úgy is, hogy kiszámítjuk az időszak elején érvényes 

gépszámot, és akkor már csak a megfelelő gépszám x napszám szorzato-

kat kell összegezni: 

37 – 3 + 6 = 40 gép dolgozott I. 1-én. 

  gép  ∙   naptári nap 

   40   ∙       24  =  960 gépnap 

   41   ∙       12  =  492      " 

   38   ∙       32   = 1216     " 

   40   ∙       93  = 3720     " 

   37   ∙       20  =   740     " 

      181  7128 gépnap 
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Összetettebb időalap számítási feladatok megoldása előtt be kell vezetni a 

termelési kapacitás fogalmát. 

3.2. A termelési kapacitás értelmezése és számítása 

3.2.1. A termelési kapacitás fogalma 

A termelési kapacitás (N) [18] valamely adott termelő berendezés teljesí-

tőképességének felső határa a gazdaságosan megengedhető maximális 

terhelés és a termelőmunka legjobb szervezése mellett. A kapacitást min-

dig természetes mértékegységben adjuk meg, a tananyagban a gépipari 

gyakorlatban jól értelmezhető darab dimenziót használjuk. 

Számítási képlete: 

k

H

kH
t

T
nTN    (db) 

ahol:   nk - a kapacitás teljesítménynorma (db/óra), 

  tk - a kapacitás időnorma (óra/db). 

A kapacitás teljesítménynorma az időegység alatt ideális körülmények 

(legjobb módszerek) mellett előállítható legnagyobb termékmennyiség. 

A kapacitás időnorma az a legrövidebb időtartam, amely alatt a legjobb 

módszerek felhasználásával a termék egysége elkészíthető. 

A kapacitás normák és a haladó átlag normák közti arány kifejezi a leg-

jobb teljesítményt nyújtó dolgozók és az átlagos teljesítményű dolgozók 

teljesítése közti arányt. A kapacitás normák és a haladó átlag normák kö-

zötti összefüggést az alábbi képletek írják le: 

100

%
s

k

pn
n


  (óra/db), 

%

100

s

k
p

t
t


  (db/óra) 

ahol:   t és n  - a haladó átlag normák, 

ps% - a legjobb dolgozók teljesítmény %-a. 

A definíciókból és a képletekből következik, hogy tk < t, és nk > n! 
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A kapacitás a termelési lehetőséget adja meg, ideális körülményeket felté-

telezve, ezért a munkára fordítható leghosszabb idővel (hasznos időalap), 

és a legjobb termelési teljesítménnyel (kapacitás norma) számol. 

3.2.2. A kapacitás számítása több termékfajta gyártása esetén 

Ha egy adott hasznos időalap alatt, ugyanazzal a berendezéssel többféle 

terméket kell előállítani, akkor a rendelkezésre álló időt fel kell osztani az 

egyes termékek gyártása között. A felosztást a termékek kapacitás idő-

normája, valamint mennyiségi aránya alapján végezzük. A mennyiségi 

aránnyal súlyozott kapacitás időnormák összege egy olyan átlagos érték, 

amellyel a hasznos időalapot elosztva, a kapacitást ún. feltételezett ter-

mékben kifejezve adhatjuk meg. 

A feltételezett termékben számított kapacitásból – a mennyiségi arányok 

segítségével – határozható meg a tényleges termékekben értelmezhető 

kapacitás. 

(A feladat más módszerekkel is megoldható, ezekről a hivatkozott iro-

dalmakban részletes leírás olvasható) 

Mintapélda a kapacitás számításra több termékfajta gyártása esetén: 

Kiszámítandó a termelési kapacitás feltételezett termékben és konkrét 

termékben kifejezve az „A” és „B” termékekre a következő adatokból: 

Termék Mennyiség Kapacitásnorma (nk) 

     A   60000 db        4 db/óra 

     B   40000 db        2 db/óra 

5. táblázat A mintapélda kiindulási adatai [5] 

A hasznos időalap: TH = 700 óra 

A számításokat a 6. táblázat segítségével célszerű elvégezni: 
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Termék Mennyiség 
Mennyiségi 

arány 

Kapacitásnorma 

(tk) 

Súlyozott kapacitás 

norma 

     A 60000 db 60 % 0,25 óra/db 0,6 ∙ 0,25 = 0,15 

     B 40000 db 40 % 0,5 óra/db 0,4 ∙ 0,5 = 0,2 

 100000 db 100 % tk’= 0,35 óra/db felt.ter. 

6. táblázat A súlyozott kapacitás időnorma számítása [5] 

Még a súlyozás előtt időnormává kell átszámítani a teljesítménynor-

mát! 

A termelési kapacitás: N = TH/tk’= 700/0,35 = 2000 db feltételezett ter-

mék 

A konkrét (A és B) termékben kifejezett kapacitást úgy kapjuk meg, hogy 

a feltételezett termékben kifejezett kapacitást a mennyiségi aránynak 

megfelelően szétosztjuk a termékek között: 

A gyártható „A” termékek száma:  N
A
 = 2000 ∙ 0,6 = 1200 db  

A gyártható „B” termékek száma: N
B
 = 2000 ∙ 0,4 = 800 db 

3.3. A termelési kapacitás kihasználása 

3.3.1. A kapacitás kihasználás fogalma 

A kapacitás kihasználás (N
kh

) egy adott időszak termelésének kifejezője, 

a ténylegesen előállított termékmennyiséget adja meg. Számítása az aláb-

bi összefüggéssel lehetséges: 

t

T
nTN

P

Pkh
  (db) 

ahol:  n - a haladó átlag teljesítménynorma, 

 t  - a haladó átlag időnorma. 
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A kapacitás kihasználás – a kapacitáshoz hasonlóan – egy időalap (exten-

zív tényező), és egy norma érték (intenzív tényező) összevetésével szá-

mítható. A ténylegesen megvalósított (vagy megvalósítható) termelési 

eredményt adja meg, ezért az átlagos körülményeket veszi figyelembe, és 

a ténylegesen a munkára fordított idővel (produktív időalap), valamint az 

átlagos termelési teljesítménnyel (haladó átlag norma) számol. 

3.3.2. A kapacitás kihasználás számítása több termékfajta gyár-

tása esetén 

A számítás teljesen azonos elvek alapján végezhető a feltételezett termé-

kek módszerével, mint a kapacitás számítás esetében, azzal a különbség-

gel, hogy – a definíció szerinti képletnek megfelelően –, ebben az esetben 

a haladó átlag időnormák mennyiségi aránnyal súlyozott összegével kell 

elosztani a produktív időalapot. 

Mintapélda a kapacitás kihasználás számításra több termékfajta gyártása 

esetén: 

Kiszámítandó a termelési kapacitás kihasználás feltételezett termékben és 

konkrét termékben az „A” és „B” termékekre a következő adatokból (a 

kapacitás értékek az előző példából származnak):  

A produktív időalap: TP = 540 óra 

Első lépésként meg kell határozni a haladó átlag normák értékét a kapaci-

tás normákból a legjobb dolgozók teljesítmény-százaléka alapján (7. táb-

lázat).  

Termék 
Menny. 

arány 

Kapacitás 

norma (tk) 

A legjobbak telje-

sítménye 

Haladó átlag 

norma (t) 

Súlyozott haladó 

átlag norma 

     A 60 %       0,25 óra/db 140 % 0,35 óra/db      0,6 ∙ 0,35 = 0,21 

     B 40 %        0,5 óra/db 120 % 0,6 óra/db      0,4 ∙ 0,6 = 0,24 

 100 %   t’= 0,45óra/db felt.ter. 

7. táblázat A súlyozott haladó átlag időnorma számítása [5] 
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A termelési kapacitás kihasználás: Nkh= TP/t’= 540/0,45 = 1200 db felt. 

termék  

A gyártható „A” termékek száma:  Nkh
A
= 1200 ∙ 0,6 = 720 db 

A gyártható „B” termékek száma: Nkh
B
= 1200 ∙ 0,4 = 480 db  

3.4. A kapacitás kihasználás indexe 

3.4.1. A kapacitás kihasználási index fogalma 

A kapacitás kihasználás indexe (
k
) egy adott időszak kapacitás kihaszná-

lásának és kapacitásának hányadosa. Százalékos értéke az alábbi képlettel 

határozható meg: 

100
N

N
kh

k
  (%) 

A kihasználási index fontos mutatószám, amely a termelő berendezések 

mindenkori kihasználási színvonalát adja meg. Értelmezése és megítélése 

ugyanakkor sokszor ellentmondásos, aminek okaira a nyílt tartalék számí-

tásakor térünk ki. 

3.4.2. A kapacitás kihasználási index számítása több termék 

gyártása esetén 

A kihasználási index számítására többféle módszer áll rendelkezésre. 

Mindenekelőtt a már említett feltételezett termékek módszere, amelynek 

segítségével – mint láthattuk –, meghatározható a kapacitás és a kihaszná-

lás is, és a kettő hányadosa megadja a kihasználási indexet. 

Mintapélda a kapacitás kihasználási index számításra több termékfajta 

gyártása esetén: 

A fentiekben kiszámítottuk a kapacitást és a kapacitás kihasználást is fel-

tételezett termékben kifejezve (N = 2000 db, illetve Nkh = 1200 db feltéte-

lezett termék). A kihasználási index a kapacitás kihasználás és a kapacitás 

hányadosa %-ban kifejezve: 

%60100
2000

1200


k
  



66   ÜZEMSZERVEZÉS 

www.tankonyvtar.hu    Kovács Péter et al., BME 

Kiszámítható a kihasználási index a kihasználási időérték segítségével is. 

A kihasználási időérték (T
k
) az az időtartam, amely alatt a ténylegesen 

megtermelt termékmennyiséget (N
kh

) a legjobb módszerek és feltételek 

mellett lehet előállítani. Számítása az alábbi összefüggéssel lehetséges: 

T
k
 = N

kh
 ∙ t

k  (óra) 

A kihasználási index az 

H

k

k

kkhkh

k
T

T

tN

tN

N

N





  

képlettel számítható. 

Többféle termék előállítása esetén a kihasználási időérték annyi Nkh ∙ tk 

szorzat összege, ahány féle termék gyártásáról van szó. 

T
k = N

kh1
 ∙ t

k1
 + N

kh2 ∙ tk2
 +......+ N

khn
 ∙ t

kn 

 A korábbi adatokat behelyettesítve a kihasználási időérték: 

T
k = N

khA
 ∙ t

kA
+ N

khB ∙ tkB
 = 700 ∙ 0,25 + 480 ∙ 0,5 = 175 + 240 = 415 óra 

A kihasználási index: 

%28,59100
700

415
100 

H

k

k
T

T
  

(A minimális eltérés a korábbi számítási műveletek során, a végtelen tize-

des törtek esetében alkalmazott kerekítésekből származik!) 

Az alábbi mintapéldával összefoglaljuk a feltételezett termékes számítá-

sokat (kapacitás, kapacitás kihasználás és kihasználási index meghatáro-

zása): 

Kiindulási adatok: 

A hasznos időalap: 8640 óra, a produktív időalap: 1520 óra. 
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Termék Mennyiségi arány 

(%) 

Haladó átlag norma 

(db/óra) 

Élenjárók teljesítmé-

nye 

A 50 0,2 115 % 

B 30 0,4 120 % 

C 20 1,0 130 % 

8. táblázat. Adatok a feltételezett termékes számításhoz [5] 

A megoldás lépései: 

1. A haladó átlag időnormák kiszámítása (t): 

A

A
n

t
1

 , 
B

B
n

t
1

 ,    
C

C
n

t
1

  

Termék Haladó átlag norma (db/óra) Haladó átlag időnorma (óra/db) 

A 0,2 5,0 

B 0,4 2,5 

C 1,0 1,0 

9. táblázat A haladó átlag időnormák számítása [5] 

2. A mennyiségi aránnyal súlyozott haladó átlag időnormák kiszámítása 

(t’) 

AA
aránytt ' ,   

BB
aránytt ' , 

CC
aránytt '  

Termék Mennyiségi arány 

(%) 

Haladó átlag időnor-

ma (óra/db) 
Súlyozott haladó átlag idő-

norma (óra/db) 

A 50 5,0 2,5 

B 30 2,5 0,75 

C 20 1,00 0,2 

  t’ =  3,45 

10. táblázat A súlyozott haladó átlag időnormák számítása [5] 

3. A termelési kapacitás kihasználás (Nkh) kiszámítása feltételezett ter-

mékben és konkrét termékben 
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db
t

T
N

p

kh
58,440

45,3

1520

'
 feltételezett termék 

AkhkhA
arányNN  , 

BkhkhB
arányNN  , 

CkhkhC
arányNN   

Termék Mennyiségi arány (%) Termelési kapacitás kihasználás (db) 

A 50 220,29 

B 30 162,17 

C 20 88,12 

 Nkh =  440,58 

11. táblázat A kapacitás kihasználás számítása [5] 

4. A kapacitás időnormák (tk) kiszámítása 

100

sA

A

kA
p

t
t , 100

sB

B

kB
p

t
t , 100

sC

C

kC
p

t
t  

Termék A legjobb dolgozók 

teljesítménye 

Haladó átlag időnor-

ma (óra/db) 
Kapacitás időnorma 

(óra/db) 

A 115 % 5,0 4,35 

B 120 % 2,5 2,08 

C 130 % 1,00 0,77 

12. táblázat A kapacitás időnormák számítása [5] 

5. A súlyozott kapacitás időnormák (tk’) kiszámítása 

AkkA
aránytt ' , 

BkkB
aránytt ' , 

CkkC
aránytt '  

Termék Mennyiségi arány 

(%) 

Kapacitás időnorma 

(óra/db) 
Súlyozott kapacitás idő-

norma (óra/db) 

A 50 4,35 2,17 

B 30 2,08 0,62 

C 20 0,77 0,15 

  tk’ =  2,94 

13. táblázat A súlyozott kapacitás időnormák számítása [5] 
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6. A termelési kapacitás kiszámítása (N) feltételezett termékben és konk-

rét termékben 

db
t

T
N

k

H
78,2938

94,2

8640

'
 feltételezett termék 

AA
arányNN  , 

BB
arányNN  , 

CC
arányNN   

Termék Mennyiségi arány (%) Termelési kapacitás  (db) 

A 50 1469,39 

B 30 881,63 

C 20 587,76 

 N =  2938,78 

14. táblázat A termelési kapacitás számítása [5] 

7. kapacitáskihasználási index (ηk) kiszámítása 

%99,14100
78,2938

58,440
100 

N

N
kh

k
  

3.4.3. Az üzem kapacitás kihasználási indexének számítása 

Egy termék – előállítása során – több munkahelyet, több üzemrészt érint 

(több termelési keresztmetszeten halad át). Ezek között bő és szűk ke-

resztmetszetek egyaránt lehetnek. A termelési kapacitást ilyen esetekben 

az ún. alapvető keresztmetszet (az illető termék előállítása szempontjából 

meghatározó, nélkülözhetetlen berendezés) kapacitása (N
a
) határozza 

meg.  

A kapacitás kihasználást (a ténylegesen előállítható termékmennyiséget) 

viszont az ún. elháríthatatlan szűk keresztmetszet kihasználása (Nkn
sz

) 

szabja meg.  

Az üzem kapacitás kihasználási indexe a fentiek értelmében az alábbi 

képlettel számítható [18]: 

100
a

sz

khü

k
N

N
 (%) 
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3.5. A kapacitás tartalékok értelmezése, termelésbe vonásuk 

lehetőségei 

3.5.1. A nyílt és a rejtett tartalékok fogalma 

A termelési kapacitás (a termelési lehetőség), valamint a kapacitás ki-

használás (ténylegesen megvalósított, vagy megvalósítható termelés) kö-

zötti – sokszor tetemes – különbség az ún. nyílt tartalék (19. ábra).  

 

N = TH∙nk 

Nkh = TP∙n 

TP 

TH 

n nk 

Nyílt tartalék 

Rejtett tartalék 

? 

TN 

T 

Tj 

? 

n 

Rejtett 

tartalék 

 

19. ábra A kapacitás, a kihasználás és a termelési tartalékok viszonya 

[18] 

A nyílt tartalékok az adott időpontban rendelkezésre álló, korszerű szer-

vezési módszerekkel, beruházás nélkül (vagy kisebb beruházással) terme-

lésbe vonható termelési tartalékok [18]. 

A nyílt tartalék nagysága termékegységben kifejezve (NT) a 19. ábra alap-

ján:  

NT = N - Nkh (db) 
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A nyílt tartalék időben kifejezve (TT):  

TT = (N - Nkh)tk= TH(1 - ηk)  (óra) 

A kapacitás nem állandó jellegű érték, extenzív (hasznos időalap) és in-

tenzív (kapacitás norma) tényezője egyaránt növelhető. A hasznos időalap 

a javítási-karbantartási idők rövidítésével (korszerűbb berendezések, 

módszerek stb. alkalmazásával) egyre inkább megközelítheti a naptári 

időalapot. A kapacitás teljesítmény norma nagyobb teljesítőképességű 

gépek, automata berendezések beállításával növelhető. Az ilyen típusú 

fejlesztések üteme azonban a technikai fejlődés színvonalától függ, a tu-

domány és a technika haladásában, az új eredmények gyakorlati alkalma-

zási lehetőségeiben van elrejtve. Ezért az ilyen kapacitás növelési lehető-

séget rejtett tartaléknak nevezzük.    

A rejtett tartalékok pontos nagysága ezért még rövid előrebecslési időtar-

tamra sem adhatók meg, termelésbe vonásuk általában nagy ráfordításo-

kat (kutatás, fejlesztés, beruházás) igényel [18]. 

3.5.2. A nyílt tartalékok termelésbe vonásának lehetőségei 

A kapacitás kihasználás (a ténylegesen előállítható termékmennyiség) a 

nyílt tartalékok termelésbe vonásával növelhető. Ugyancsak a 19. ábrán 

látható diagramból következi, hogy erre két lehetőség kínálkozik: 

– a termelésre fordított idő (produktív időalap) növelése (extenzív 

módszerek); 

– a haladó átlag teljesítmény norma növelése (intenzív módszerek). 

Az extenzív módszerek lényege, hogy az adott hasznos időalap nagyobb 

részét fordítjuk termelésre. 

Az extenzív növelés konkrét lehetőségei: 

– a meddőidők csökkentése; 

– a munkaidő növelése (nyújtott műszak, túlóra); 

– a nem felhasznált műszakok termelésbe állítása; 

– az eddig nem használt (tartalék) berendezések üzembe állítása; 

– a szűk keresztmetszetek kiküszöbölése; 

– a bő keresztmetszetek jobb kihasználása. 

Az intenzív módszerek lényege, hogy azonos időtartam alatt több termék 

előállítása válik lehetővé. 
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Az intenzív növelés konkrét lehetőségei: 

– a termelő munka ésszerűsítése; 

– a legjobb munkamódszerek általános alkalmazása; 

– a szellemi munka fokozott bevonása. 

A kapacitás kihasználás nyílt tartalékok termelésbe vonásával történő 

növelése esetén fontos megállapítani, hogy egy adott kapacitás jobb ki-

használására törekszünk, tehát a kapacitás értékét változatlannak tekint-

jük! 

A számítások során egy adott kiindulási időszak (bázisidőszak) ismert 

adatait vesszük alapul, majd megvizsgáljuk, hogy egy elkövetkezendő 

időszakban (tervidőszak), különböző extenzív és/vagy intenzív beavatko-

zások eredményeként, milyen termékmennyiség állítható elő. 

A tervidőszaki kapacitás kihasználás (a tervezhető kihasználás, N
T

kh) a 

kapacitás és a kihasználás általános összefüggése alapján az alábbi képlet-

tel számítható: 

TT

k

T

kh
NN    

ahol: η
T

k - a tervidőszak kapacitás kihasználási indexe, 

N
T
 - a tervidőszak kapacitása.  

A számításokkal kapcsolatos elvek könnyebb átláthatósága érdekében 

külön vizsgáljuk az extenzív és az intenzív változtatások hatásait. 

Tiszta extenzív kihasználás növelés estén csak a munkára fordított idő nő, 

a teljesítmény norma nem változik. A ténylegesen előállítható termék-

mennyiség (kapacitás kihasználás): 

BT

k

T

kh
NN 

,,

  

ahol a ’ index a tiszta extenzív körülményekre utal. Ismét hangsúlyozzuk, 

hogy egy adott kapacitás jobb kihasználására törekszünk, ezért a bázisidő-

szaki kapacitás (N
B
) megegyezik a tervidőszaki kapacitással (N

T
)!  
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A tervidőszak kapacitás kihasználási indexe – a levezetések mellőzésével 

– az alábbi módon számítható: 

B

kB

MR

T

MRT

k
T

T
 

,

 

vagyis a tervidőszaki kihasználási index olyan mértékben növekszik a 

bázisidőszaki indexhez képest, mint amilyen mértékben a munkaidő nö-

vekszik a tervidőszakban a bázisidőszak munkaidejéhez viszonyítva. 

Hogyha pl. az extenzív növelés abból áll, hogy egyműszakos termelésről 

áttérünk kétműszakos termelésre, akkor ez az egyenes arány azt a triviali-

tást jelenti, hogy a tervidőszakban kétszer annyi termék állítható elő, mint 

a bázisidőszakban. (Feltételezve természetesen a műszakok azonos hosz-

szát és kihasználását!) 

A tiszta intenzív kihasználás növelés esetén csak a haladó átlag teljesít-

mény norma értéke nő meg a tervidőszakban a bázisidőszakhoz képest, a 

munkára fordított idő nem változik. A ténylegesen előállítható termék-

mennyiség (kapacitás kihasználás): 

BT

k

T

kh
NN 

,,,,

  

ahol a ’’ index a tiszta intenzív körülményekre utal. A tervidőszak kapaci-

tás kihasználási indexe – ugyancsak a levezetések mellőzésével – az aláb-

bi módon számítható: 

B

kT

M

T

H

T

HT

k
TT

T
 




,,

 

ahol: 

  














T

B

T

H

T

m

T

M
n

n
TTT 1  

 az ún. megtakarítási idők összege. 

A megtakarítási idő azt mutatja meg, hogy a tervidőszaki intenzívebb 

munkavégzés mellett, mennyivel rövidebb idő alatt lehet ugyanazt a ter-

mékmennyiséget előállítani. Minden egyes intenzitásváltozás időmegtaka-

rításra (T
T

m) vezethető vissza. Ha több különböző intenzitásnövelő változ-
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tatást alkalmazunk, ezek hatását egyenként kell kiszámítani, majd össze 

kell adni (T
T

M). 

A gépipari gyakorlatban az intenzív kihasználás növelés leggyakrabban az 

időnorma csökkentését (a teljesítmény norma növelését) jelenti. Ebben az 

esetben az intenzív tényező egyszerűbben felírható az alábbi levezetés 

értelmében: 

T

B

B

T

T

B

T

B

T

H

T

H

T

H

T

M

T

H

T

H

t

t

n

n

n

n

n

n
TT

T

TT

T
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1

1

 

Tiszta intenzív kihasználás növelés alkalmazásakor tehát a tervidőszak 

kihasználási indexe a következő módon egyszerűsödik: 

 
B

kB

T

T

k
n

n
 

''

; illetve: 
B

kT

B

T

k
t

t
 

''

 

vagyis a tervidőszaki kihasználási index olyan mértékben növekszik a 

bázisidőszaki indexhez képest, mint amilyen mértékben nő a teljesítmény 

norma tervidőszaki értéke a bázisidőszakihoz képest (egyenes arány), 

illetve, amilyen mértékben csökkent az időnorma a tervidőszakban, a bá-

zisidőszakhoz viszonyítva (fordított arány). 

Együttes extenzív és intenzív kihasználás növelés estén mind a munkára 

fordított idő, mind pedig a teljesítmény norma nagyobb lesz a tervidő-

szakban, mint a bázisidőszakban volt. 

A tervidőszakban ténylegesen előállítható termékmennyiség (kapacitás 

kihasználás): 

BT

k

T

kh
NN    

A tervidőszak kapacitás kihasználási indexe úgy számítható, hogy mind 

az extenzív, mind pedig az intenzív növelést kifejező – tehát egynél na-

gyobb! – tényezővel megszorozzuk a bázisidőszaki indexet: 

B

kT

B

B

MR

T

MRT

k
t

t

T

T
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A képletben azért szerepeltettük az időnormákat, mert a gyakorlatban 

legtöbbször a feltételezett termékek módszerével számítjuk a bázisidősza-

ki értékeket – hiszen általában többféle termék gyártásáról van szó –, és 

ez a módszer csak időnormákkal alkalmazható (mint ez már a korábbiak-

ban is világossá vált). 

A nyílt tartalékok meglétének és termelésbe vonási lehetőségének akkor 

van igazán jelentősége, amikor a piaci körülmények alakulása hirtelen, 

nagyobb mennyiségű termék eladását teszi lehetővé. A nagy nyílt tarta-

lékkal rendelkező termelési egységek ilyenkor gyorsan tudnak reagálni, 

így a piacon extraprofitra tehetnek szert. Ugyanakkor azt is látni kell, 

hogy a nagymértékű nyílt tartalék alacsony kapacitás kihasználást jelent. 

Az üzemi menedzsment egyik lényeges stratégiai feladata a fejlesztések, 

bővítések és tartalékok olyan dinamikus egyensúlyának megteremtése, 

amely a termelőeszközök és a munkaerő megfelelő kihasználása mellett, a 

szükségletekhez és a lehetőségekhez igazodó gyors váltások lehetőségét is 

magában hordozza. 

3.6. Kapacitás számítási feladatok 

A kapacitás számítás témakör sok kisebb, önmagában egyszerű összefüg-

gés, képlet segítségével végezhető el. A feladatok komplexitását tekintve 

azonban, sokszor elsőre nehezen áttekinthető dolgokról van szó. Mind az 

alapelvek, mind pedig a számítási technikák elsajátítását segítik elő a 

gyakorló számpéldák, amelyek kellő magabiztosságot adhatnak az össze-

függések felismerésére és kezelésére. Ezért az alábbiakban néhány kidol-

gozott számpéldát adunk közre. 

1. példa: Meghatározandó egy termelő berendezés hasznos és produktív 

időalapja, ha a vizsgált időszak hossza 30 nap, a munkaszüneti napok 

száma 8, a termelés kétműszakos, a TMK időszükséglete 3 

óra/műszak (a legjobb karbantartó dolgozók teljesítési % - a 150 %). 

A munkarenden belüli veszteség 10 perc/munkaóra. 

Megoldás:  

Ezt az időalap számítási feladatot csak a kapacitás normák fogalmának 

bevezetése után tudjuk megoldani. A kérdés megfogalmazásában figye-

lemre méltó, hogy a keresett két időalap csak a másik kettő kiszámításával 

együtt határozható meg. 

  TN = 30 ∙ 24 = 720 gépóra  
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TH = TN-TJ 

A TJ a TMK-időt tartalmazza a legjobb munkavégzés és folytonos üzem 

(3 műszak) esetén. Lényegében tehát a TMK-sok kapacitás időnormáját 

kell kiszámítani: 

2
150

1003100








ps

t
t

TMK

k
 (óra/műszak) 

Így a javítási-karbantartási (TMK) idő: 

  TJ = 2 ∙ 3 ∙ 30 = 180 óra 

A hasznos időalap: 

  TH = 720 -180 = 540 óra 

A munkarendszerinti időalap: 

  TMR = (30 - 8) ∙ 2 ∙ 8 = 22 ∙ 16 = 352 óra 

A produktív időalap: 

  TP = TMR - TV = 352 - 352 ∙ 1/6 = 352 ∙ 5/6 = 293,3 óra 

2. példa: Egy homogén gépcsoport termelési feladata április hónapban 

2200 db alkatrész legyártása. A gépek 2 x 8 órás műszakban üzemel-

nek, a munkarenden belüli veszteségidő 0,5 óra/műszak gépenként. A 

vizsgált időszak alatt a munkaszüneti napok száma 8 nap.  

Hány gépből álljon a gépcsoport, ha az alkatrészek műveleti ideje 1,5 

óra/db? 

Megoldás:  

A 2200 termék legyártásához szükséges produktív időalap: 

330022005,1
'

'


khP
NtT  óra 

A rendelkezésre álló produktív időalap: 

      3305,082830 
P

T  óra/gép 
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(A képletben a munkanapok száma: 30 – 8; a műszakok száma: 2; az egy 

műszak produktív időalapja: 8 – 0,5). 

A feladat elvégzéséhez szükséges gépek száma: 

   10
330

3300
'



P

P

T

T
n  gép 

3. példa: Meghatározandó az alábbi adatokból a homogén gépcsoport 

kapacitás kihasználási indexe! 

Termék Mennyiségi arány  

(%) 

Haladó átlag norma  

(db/óra) 

A legjobbak telj-e (%) 

A 10 3 110 

B 20 4 105 

C 70 2 120 

15. táblázat Kiindulási adatok [5] 

A vizsgált időszakban (április hónap) a gépcsoport gépszáma az alábbiak 

szerint alakult: 

IV. 1.  12 db gép   

IV. 14. + 3 db gép 

IV. 25. + 2 db gép  

A gépek napi egy műszakban dolgoznak. A TMK időnormája 16 

óra/hónap gépenként (1 műszakos üzem esetén, a legjobb módszerekkel 

számolva). Munkaszünet: szombat, vasárnap. Veszteségidő szervezési 

zavarok miatt: 10 perc/ munkaóra. 
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    Április 

H 1 8 15 22 29 

K 2 9 16 23 30 

SZ 3 10 17 24 

CS 4 11 18 25 

P 5 12 19 26 

SZ 6 13 20 27 

V 7 14 21 28 

Megoldás:  

Elsőként kiszámítjuk a haladó átlag időnormákat, a mennyiségi aránnyal 

súlyozott haladó átlag időnormák összegét, valamint a kapacitás időnor-

mákat és a kapacitás időnormák mennyiségi aránnyal súlyozott összegét. 

Az eredmények a 16. táblázatban láthatók: 

Termék t (óra/db) t’(óra/db) tk (óra/db) t’k (óra/db) 

A 1/3 = 0,33 0,1 ∙ 0,33 = 0,033 0,33 ∙ 100/110 = 0,3 0,1 ∙ 0,3 = 0,03 

B 1/4 = 0,25 0,2 ∙ 0,25 = 0,05 0,25 ∙ 100/105 = 0,238 0,2 ∙ 0,238 = 0,0476 

C 1/2 = 0,5  0,7 ∙ 0,5 = 0,35 0,5 ∙ 100/120 = 0,416 0,7 ∙ 0,416 = 0,2912 

                                           t’= 0,433 (óra/db)                                            t’k= 0,3688 (óra/db)  

16. táblázat A súlyozott időnormák számítása [5] 

Időszak Naptári napok Munkanapok Gépek száma TN (gépnap) TMR (gépnap) 

IV.1-IV.13. 13 10 12 156 120 

IV.14-IV.24. 11 8 15 165 120 

IV.25-IV.30. 6 4 17 102 68 

Összesen 30 22 - 423 308 

17. táblázat. Az időalapok számítása [5] 
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A 17. táblázatban az egyes időszakok naptári és munkarendszerinti idő-

alapjainak számítását foglaltuk össze: 

A hasznos időalap meghatározásához ki kell számítani a javítási-

karbantartási időt (Tj): 

 Tj= 3 ∙ 16/30 = 1,6 óra/gépnap 

Tehát egy gép hasznos időalapja egy napra: 

 T’H = (24 – 1,6) = 22,4 gépóra/gépnap 

A teljes időszak hasznos időalapját úgy kapjuk meg, hogy az egy gép egy 

napi hasznos időalapját megszorozzuk a gépnapok összes számával: 

 TH = 22,4 ∙ 423 = 9475,2 gépóra 

A produktív időalap egy műszakra (mivel egy műszakos a termelés, meg-

egyezik az egy munkanapra eső időalappal): 

 T’P = 8 – 8 ∙ 1/6 = 8 ∙ 5/6 = 6,67 gépóra/gépműszak 

A teljes időszak produktív időalapját úgy kapjuk meg, hogy az egy gép 

egy műszakra (jelen esetben megegyezik az egy munkanapra) eső produk-

tív időalapját megszorozzuk a gépnapok összes számával: 

 TP = 6,67 ∙ 308 = 2053,3 gépóra 

Most már minden adat rendelkezésre áll ahhoz, hogy meghatározzuk a 

kapacitást és a kapacitás kihasználást feltételezett termékben kifejezve: 

 N = TH/t’k= 9475,2/0,3688 = 25692 db feltételezett termék, illetve: 

 Nkh = Tp/t’ = 2053,3/0,433 = 4742 db feltételezett termék 

A kapacitás kihasználás indexe: 

 ηk = Nkh/N x 100 = 4742/25692 x 100 = 18,46 % 
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4. példa: Kiszámítandó a kapacitáskihasználási index értékét és a kapa-

citás kihasználást termékenként az alábbi adatok alapján! 

Termék Mennyiségi 

arány [%] 

Kapacitásnorma 

[óra/db] 

Élenjárók teljesítménye [%] 

A 40 2 110 

B 30 4 120 

C 30 5 115 

18. táblázat Kiindulási adatok [5] 

A vizsgált időszak 60 nap. A munkaszüneti napok száma 20 nap. A javí-

tási-, karbantartási a legjobb módszerek alkalmazása esetén 1 óra/műszak. 

A termelés 2 műszakos, egy műszak 8 órás. A munkarenden belüli vesz-

teségidő 1 óra/műszak. 

Megoldás:  

Termék tk’ 

[óra/db] 

t’  

[óra/db] 

A 0,8 0,88 

B 1,2 1,44 

C 1,5 1,725 

 3,5 4,025 

19. táblázat A súlyozott időnormák [5] 

TH = (24 - 3·1) · 60 = 1260 óra 

TP = 2 · (8- 1) · (60 – 20) = 560 óra 

N = TH/tk’ =1260 / 3,5 = 360 db felt. termék 

Nkh = TP/t’ =560 / 4,025 = 138,44 db felt. termék 

ηk = Nkh / N = 138,44 / 360 · 100 = 38,46 % 
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Termék Nkh 

[db] 

A 55,376 

B 41,532 

C 41,532 

20. táblázat A kapacitás kihasználás termékenként [5] 

5. példa: Meghatározandó egy termelő berendezés kapacitása, kapacitás 

kihasználása, a kapacitás kihasználási index, a nyílt tartalék termék-

ben és időben kifejezett értéke.  

A hasznos időalap 610 óra, a munkarend szerinti időalap 250 óra, a mun-

karenden belüli veszteségidő összesen 40 óra, a haladó átlag norma 120 

perc/db, a legjobb dolgozók teljesítménye 150%. 

Megoldás:  

A haladó átlag időnorma t = 120 perc/db = 2 óra/db. A kapacitás időnor-

ma – a legjobb dolgozók teljesítményét figyelembe véve – tk = 1,33 

óra/db. 

A kapacitás:    

N = TH/tk = 610/1,33 = 458,6 db 

A produktív időalap:    

TP = TMR – Tv = 250 – 40 = 210 óra 

A kapacitás kihasználás:  

Nkh = TP/t = 210/2 = 105 db 

A kihasználási index:   

ηk = Nkh /N ∙ 100 = 105/458,6 ∙ 100 = 22,9 % 
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A nyílt tartalék termékegységben:  

NT = N - Nkh = 458,6 – 105 = 353,6 db 

A nyílt tartalék időegységben:  

TT = NT ∙ tk = 353,6 ∙ 1,33 = 470,3 óra 

6. példa: Termelési kapacitás kihasználás számítása a nyílt tartalék ter-

melésbe vonásával. 

A vizsgált időszak március hónap (munkaszünet: szombat, vasárnap, va-

lamint március 15): 

  H K SZ CS P SZ V 

  1 2 3 4 5 6 7 

  8 9 10 11 12 13 14 

  15 16 17 18 19 20 21 

  22 23 24 25 26 27 28 

  29 30 31 

A javítási, karbantartási idő 20 perc/műszak a legjobb módszerekkel szá-

molva. A bázis időszakban a termelés két 8 órás műszakban folyik. A 

gyártott termék kapacitásnormája 2 db/óra. Március hónapban jelenleg 

350 db terméket gyártunk.  

Hány db termék gyártható a tervidőszakban, ha áttérünk 3 műszakos ter-

melésre és a dolgozók továbbképzésével munkavégzésük hatékonysága 

növelhető, ezáltal a termék haladó átlag időnormája 10 %-kal csökkenthe-

tő? 

Megoldás:  

A példában egyidejű extenzív és intenzív kihasználás-növelést hajtunk 

végre. A tervidőszakban gyártható termékmennyiség az  

BT

k

T

kh
NN    
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képlettel, a tervidőszaki kihasználási index pedig az 

B

kT

B

B

MR

T

MRT

k
t

t

T

T
   

képlettel számítható. 

A bázisidőszak hasznos időalapja:  

óraT
H

71331
60

20
324 








  

A bázisidőszak kapacitása:  

db
t

T
N

k

H
1426

5,0

713
  

A bázisidőszak kapacitás kihasználási indexe: 

%54,24100
1426

350
100 

N

N
B

khB

k
  

A bázisidőszak munkarendszerinti időalapja:  

óraT
B

MR
352)931(82   

A tervidőszak munkarendszerinti időalapja megegyezik a hasznos idő-

alappal (3 műszakos termelés), haladó átlag időnormája pedig a bázisidő-

szaki érték 90 %-a. Így a tervidőszak kapacitás kihasználási indexe: 

%23,5554,24
90

100

352

713


B

kT

B

B

MR

T

MRT

k
t

t

T

T
  

A tervidőszakban ténylegesen előállítható termékmennyiség: 

dbNN
T

k

T

kh
6,7875523,01426  
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4. A termelési rendszerek tervezésének alapjai 

4.1. A termelési rendszerek csoportosítása 

Termelési rendszer alatt a kitűzött termelési cél elérése érdekében létre-

hozott munkahelyek és termelő berendezések egymással kapcsolatos cso-

portjait, a közöttük létrehozott anyag- és információáramlást, valamint az 

egész rendszer irányítási és vezetési módszerét értjük [18]. 

A munkahelyek csoportosítása alapján technológiai csoportosítású, illetve 

termék (vagy tárgyi) csoportosítású rendszerek különböztethetők meg. 

A technológiai csoportosítás esetében az azonos technológiával működő 

munkahelyeket vonjuk össze, így alakulnak ki a műhely-rendszerű terme-

lési rendszerek. 

A tárgyi csoportosítás lényege, hogy valamely munkatárgy megmunkálá-

sához szükséges munkahelyekből képezünk termelési egységet. Így ala-

kulnak ki a csoportos, illetve a folyamatos termelési rendszerek. 

Az integrált, rugalmas gyártórendszerek a munkahelyek olyan csoportját 

jelentik, amelyeket közös vezérlő és anyagmozgató rendszer kapcsol ösz-

sze úgy, hogy egyrészt teljesen automatizált gyártást valósítanak meg, 

másrészt pedig egy adott területen belül különböző munkadarabokon, 

különböző műveleteket végeznek anélkül, hogy a folyamat a megmunkáló 

gépek átállása miatt megszakadna [15]. 

4.1.1. A műhely-rendszerű termelés jellemzői 

A műhely-rendszerű termelésre jellemző, hogy az egyes műhelyekben 

azonos, vagy hasonló technológiai műveleteket végeznek. Egy termék, 

elkészülte során, többször is visszakerülhet ugyanabba a műhelybe (20. 

ábra).  

Alapvetően az egyedi gyártás termelési rendszere. Globálisan megfogal-

mazható, hogy ez a termelési rendszer műhely szinten jól átlátható és irá-

nyítható, üzemi szinten azonban kaotikus képet mutathat.  

A műhely-rendszerű termelés előnyei: 

– a géppark jól áttekinthető, tagolható; 

– a technológiai ellenőrzés jól megoldható; 

– a termelési terület jól kihasználható; 
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– a gépek egyenletes terhelése operatív beavatkozásokkal biztosít-

ható; 

– a profil változására kevésbé érzékeny. 

 

 

20. ábra A műhely-rendszerű termelés elvi vázlata [15] 

A műhely-rendszerű termelés hátrányai: 

– nagyok az anyagmozgatási távolságok, ezért hosszú az átfutási 

idő; 

– magas a termékegységre jutó önköltség; 

– a felelősség nehezen állapítható meg; 

– nagy az előkészületi és a befejezési idő; 

– a termék készenléti fokának megállapítása körülményes; 

– jelentős alapanyag és félkész termék felhalmozását igényli. 

4.1.2. A csoportos rendszerű termelés jellemzői 

A csoportos termelési rendszer megszervezése: 

– azonos, vagy hasonló technológiával készülő alkatrészek csopor-

tokba sorolása; 

– az egyes alkatrész-csoportok legyártásához szükséges gépek cso-

portokba sorolása; 

– az egyes gépcsoportok térbeli összevonása, elrendezése; 

– az alapvető mutatószámok meghatározása. 

A csoportos rendszerű termelés kialakításakor tehát kettős csoportosítást 

kell végrehajtani!  
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A csoportos rendszerű termelés elsősorban a közepes és nagy sorozatok 

gyártásánál alkalmazott megoldás. 

A csoportos rendszerű termelés tipikus gépelrendezési változatai (21. áb-

ra): 

– bázisműveletes gépkör: akkor alkalmazzák, ha a különböző al-

katrészek esetében a kezdő művelet azonos, de a befejezés 

más-más munkahelyen történik; 

– homogén gépcsoportok: akkor célszerű, ha az azonos műveletek 

elvégzésére több gépet kell beállítani; 

– körkerület mentén való elrendezés: ha a különböző munkadarab-

ok technológiai sorrendje közel azonos; 

– soros elrendezés: ha a különböző munkadarabok technológiai 

sorrendje teljesen azonos. 

A csoportos rendszerű termelés előnyei: 

– a termék előállításában résztvevő valamennyi munkahely egy-

máshoz közel helyezhető el, így a szállítási utak rövidek; 

– a termelés irányítása egyszerűbb, a készültségi fok könnyen 

megállapítható; 

– mód nyílik jelentős mértékű szerszámozásra és készülékezésre; 

– specializáltabb munkahelyek, magasabb termelékenység; 

– a felelősség egyértelműen megállapítható. 

A csoportos rendszerű termelés hátrányai: 

– érzékeny a profil és a konstrukciós változásra 

– a csoportba vont gépek jó kihasználása nem mindig biztosítható 

[15]. 

A csoportos rendszerű termelés akkor szervezhető és üzemeltethető elő-

nyösen, ha a csoportba sorolt gépek megfelelő színvonalú terhelése bizto-

sítható, és ha a gépek munkaidejük zömében olyan termékeket állítanak 

elő, amelyek minden művelete a csoporton belül elvégezhető. Ezeket a 

viszonyokat tükrözi a gépek terhelési mutatója, illetve a csoport zártsági 

foka. 
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a/ bázisműveletes gépkör; b/ homogén gépcsoport; c/ körkerület mentén 

való elrendezés; d/ soros elrendezés 

21. ábra A csoportos termelési rendszer tipikus gépelrendezési válto-

zatai [15] 

 

 

 

 

 



88   ÜZEMSZERVEZÉS 

www.tankonyvtar.hu    Kovács Péter et al., BME 

A csoportos rendszerű termelés alapvető mutatószámai [15]: 

– a csoportba sorolt gépek átlagos terhelési mutatója (ηt): 










n

i

Hi

n

i

i

t

T

t

1

1  

 ahol: ti - a csoportba sorolt i-edik gép terhelése (óra/év), 

    THi - az i-edik gép hasznos időalapja (óra/év), 

     n - a csoportba sorolt gépek száma. 

Az átlagos terhelési mutató értéke akkor elfogadható, ha a gépek legalább 

egy műszakra teljesen le vannak terhelve. 

–  csoport zártsága: 

o a termék szempontjából számított zártsági fok (zt): 

100






 
t

tt
z

ki

t
  (%) 

  ahol: 

t - a csoportba sorolt alkatrészek összes műveleti ideje, 

           tki - a kilépő műveletek összes ideje. 

A termék szempontjából akkor zárt a csoport, ha az oda be-

sorolt alkatrészek minden műveletét a csoporton belül vég-

zik, azaz nincsenek kilépő műveletek. A mutató azt fejezi 

ki, hogy a csoportba sorolt alkatrészek összes műveleti ide-

jének hány százaléka zajlik a csoporton belül. 

o  a berendezés szempontjából számított zártsági fok (zb): 

100





  

 

beki

ki

b
ttt

tt
z  (%) 

ahol: tbe -  a belépő műveletek összes ideje, 
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A berendezés szempontjából akkor zárt a csoport, ha az 

oda sorolt alkatrészeken kívül más termékeket a cso-

port gépein nem munkálnak meg, azaz nincsenek belé-

pő műveletek. A mutató azt fejezi ki, hogy a csoportba 

sorolt alkatrészek ott folyó műveleteinek ideje hány 

százalékát teszi ki a csoportban folyó összes művelet 

idejének [18]. 

4.1.3. A folyamatos rendszerű termelés jellemzői 

A folyamatos termelési rendszerben a munkahelyek a technológiai műve-

letek sorrendjében helyezkednek el, a munkadarabok folyamszerűen, 

mindig ugyanabba az irányba áramlanak. 

A folyamatos rendszerű termelés kialakításának feltételei: 

– a termelési feladat hosszú időtávra való ismerete; 

– a termelési eljárások, a termékek és alkatrészek messzemenő 

szabványosítása és tipizálása; 

– a termelés pontos, minden részletében átgondolt technikai előké-

szítése; 

– szigorú technológiai és munkafegyelem; 

– magas színvonalú normázás; 

– operatív naptári tervezés; 

– a kisegítő és kiszolgáló folyamatok zavartalan működése. 

A folyamatos rendszerű termelés alkalmazási területei a nagysorozat- és a 

tömeggyártás. 

Az ütemidő, mint a folyamatos rendszerű termelés legfontosabb időjellem-

zője: 

– a munkahely ütem értelmezése: 

vm
ttt   

ahol: t - az adott munkahelyen a műveleti idő, 

tv - várakozási idő. 
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A munkahely ütem adott munkadarabnak valamely munkahelyen történő 

áthaladásához szükséges időtartam. A legszűkebb keresztmetszet esetében 

megegyezik a műveleti idővel, más munkahelyeken a műveleti idő és egy 

várakozási idő összege. 

– a vonal vagy kibocsátási ütem értelmezése: 

kh

P

N

T
I   

ahol: Nkh - a Tp idő alatt előállítandó termékek száma. 

A vonal vagy kibocsátási ütem a legszűkebb keresztmetszeten áthaladó 

két termék közt mért időtartam. Megegyezik a két termék kibocsátása 

közt mért időközzel. 

Megjegyzendő, hogy a munkahely ütem mindig egy termékre, a kibocsá-

tási ütem két termékre vonatkozik. 

Az ütem biztosítása szempontjából megkülönböztethető: 

– kötött ütemű (szinkronizált) folyamatos termelés, amelynek lé-

nyege, hogy az egyes munkahelyek egy termék okozta fog-

laltsági ideje megközelítően egyenlő, vagy egész számú több-

szöröse a legkisebb műveleti időnek; 

– kötetlen ütemű folyamatos termelés, amelynek lényege, hogy a 

különböző munkaütemű munkahelyek között átmenetileg be-

fejezetlen (műveletközi) készletek halmozódnak fel; 

– kényszerütemű folyamatos termelés, amelynek lényege, hogy az 

ütemet valamilyen folyamatos működésű anyagmozgató gép 

biztosítja [18]. 

A folyamatos termelési rendszer tipikus gépelrendezési változatai (22. 

ábra):  

– egyszerű folyamatos gyártósor: a munkahelyek egyetlen sort al-

kotnak egy kiindulási és egy végponttal; 

– komplex folyamatos gyártósor: annyi induló sorral rendelkezik, 

ahány alkatrész van a gyártmányban, majd ezek az összesze-

relés helyén csatlakoznak egymáshoz; 

– váltakozó tárgyú elágazásos gyártósor: induláskor a technológiai 

sorrend azonos, de később eltérő; 
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– a folyamatos és a csoportos rendszer kombinációja: a különböző 

alkatrészek technológiai sorrendje eltérő, vannak azonos mű-

veletek is [15]. 

 

 

22. ábra A folyamatos rendszerű termelés tipikus gépelrendezési vál-

tozatai [15] 
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A folyamatos rendszerű termelés előnyei: 

-  csökken a termelési terület; 

-  a folyamat jól áttekinthető; 

-  csökken az egy termékre eső önköltség; 

-  csökken a selejt mennyisége; 

-  csökken a termékátfutási idő; 

-  a termelés programozása, irányítása és ellenőrzése könnyen meg-

oldható; 

-  könnyen automatizálható. 

A folyamatos rendszerű termelés hátrányai: 

- a más termékre való átállás nehézkes és költséges; 

- a gyártandó termékmennyiség ingadozása gondokat okoz; 

- rendkívül érzékeny a zavarokra; 

- beruházási igénye nagy. 

Mintapélda az eltérő műveleti idők nivellálására: 

A folyamatos rendszerű termelés előnyei akkor használhatók ki maradék-

talanul, ha a munkahelyek terhelése azonos. Ezt próbáljuk elérni a nivellá-

lással. 

A nivellálás főbb módszerei: 

- a folyamat célszerű felbontása; 

- munkafront szélesítés (több, párhuzamosan dolgozó munkahely 

kialakítása); 

- a legjobb eljárások és újítások összpontosítása a szűk keresztmet-

szetekre; 

- a bő keresztmetszetek technológiai műveleteinek kiegészítése más 

(pl. ellenőrzési) művelettel. 

A mintapélda adatai: 

Egy üzemrészben a műszakonként előállított termékmennyiség: Nkh = 100 

db.  

A rendelkezésre álló produktív időalap: TP = 420 min. 
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A munkahelyenkénti időnormák a 21. táblázatban láthatók. 

Munkahelyek Időnorma (min/db) 

 Gépi idő (tg) Kézi idő (tk) 

A – Daraboló  

B –Eszterga 

C – Fúró 

D – Maró 

E – Véső 

1,8 

16,3 

6,1 

3,4 

21,6 

  0,5 

  5,8 

   1,6 

   0,9 

  7,2 

21. táblázat Az egyes munkahelyek időnormái [3] 

Meghatározandó: 

- a megmunkáló gépek száma munkahelyenként; 

- az átlagos kibocsátási ütem; 

- a munkahelyek terhelési diagramja; 

- a szűk keresztmetszeteken szükséges teljesítési százalék; 

- a bő keresztmetszetek fel nem használt időalapja. 

Megoldás: 

A munkahelyenkénti (keresztmetszetenkénti) gépszám meghatározásához 

ki kell számítani a termelési feladat elvégzéséhez szükséges produktív 

időalapot valamennyi keresztmetszet esetében: 

tNT
kh

,

p
  (min),  

ahol: Nkh - a műszakonként előállítandó mennyiség, 

 t - a műveleti idő (min), t=tg+tk 

tg - gépi idő, 

tk - kézi idő. 
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A keresztmetszetenként üzemeltetendő szükséges termelő berendezések 

száma: 

p

,

p

T

T
n  (db), 

ahol: Tp - a rendelkezésre álló produktív időalap. 

A kapott értéket egész számra kerekítjük! 

Egy gép terhelése a műveleti idő és a munkahelyen dolgozó gépek szá-

mának hányadosaként számítható: 

n

t
t

,
   (min) 

Munka- 

helyek 

Időnorma 

t = tg + tk 

(min) 

Szükséges 

produktív 

idő (min) 

Rendelkezésre 

álló produktív 

időalap (min) 

Gépek 

száma 

(db) 

Egy gép 

terhelése 

(min/db) 

A 

B 

C 

D 

E 

2,3 

22,1 

7,7 

4,3 

28,80 

230 

2210 

770 

430 

2880 

420 

420 

420 

420 

420 

0,54 ↑ 1 

5,26 ↓ 5 1,83 ↑ 2 

1,02 ↓ 1 

6,80 ↑ 7 

2,3 

4,42 

3,85 

4,3 

4,11 

22. táblázat A munkahelyenként beállítandó gépek száma, és a gé-

penkénti időterhelés [3] 

Az átlagos kibocsátási ütem: 

2,4
100

420

N

T
I

kh

p
  min/db. 

A fentiek alapján a munkahelyek terhelési diagramját a 23. ábra szemlél-

teti. 

A 23. táblázatban az egyes munkahelyeken üzemeltetendő gépek kézi 

ideje, gépi ideje és az egy gép terhelése látható.  
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23. ábra A munkahelyek terhelési diagramja [3] 

 

Mh. A B B B B B C C D E E E E E E E 

t'k 

(min) 
0,50 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 0,80 0,80 0,90 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

t'g 

(min) 
1,80 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,05 3,05 3,40 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 

t' 

(min) 
2,30 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 3,85 3,85 4,30 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 

23. táblázat A gépenkénti időadatok összesítése [3] 

A szűk keresztmetszetek teljesítési százalékának számítása: 

A szűk keresztmetszetek a B és D munkahelyek, mivel itt a gépek terhelé-

se nagyobb, mint a 4,2 perces vonalütem. Azt kell kiszámítani, hogy a 

munkahelyeken a műveletek kézi idejét (tk) hány százalékkal kell túltelje-

síteni ahhoz, hogy a vonalütem tartható legyen. 

„B” keresztmetszet: 

 A gépenkénti terhelés:  t' = 4,42 min/gép 
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 A kézi idő:   tk = 5,8/5=1,16 min/gép 

A terhelés és a vonalütem különbsége: 

     t = t' – I = 4,42 – 4,2 = 0,22 min 

A kézi idő tervezett értéke: 

     94,022,016,1t
T

k
  min/gép 

A szükséges teljesítmény százalék: 

          

     %4,123100
94,0

16,1
100

t

t
x

T

k

k

B
  

 Tehát a B keresztmetszet gépein a szükséges túlteljesítés 23,4 %. 

„D” keresztmetszet: 

A gépenkénti terhelés: t' = 4,3 min/gép 

 A kézi idő:   tk = 0,9 min/gép 

A terhelés és a vonalütem különbsége: 

t = t' – I = 4,3 – 4,2 = 0,1 min 

A kézi idő tervezett értéke: 

8,01,09,0t
T

k
  min/gép 

A szükséges teljesítmény százalék: 

%5,112100
8,0

9,0
100 

T

k

k

D
t

t
x  

Tehát a D keresztmetszet gépein a szükséges túlteljesítés 12,5 %. 

  

A bő keresztmetszetek fel nem használt időalapjának számítása: 

A bő keresztmetszetek az A, a C és az E munkahelyek. 
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„A” keresztmetszet: 

 A szükséges produktív időalap:  230T
,

p
  min 

 A gépcsoportban lévő gépek száma:   n = 1 gép 

A fel nem használt időalap: 

   190230420
n

T
TT

,

p

pp
  min/gép 

„C” keresztmetszet: 

 A szükséges produktív időalap:   770T
,

p
  min 

 A gépcsoportban lévő gépek száma:   n = 2 gép 

A fel nem használt időalap: 

   35
2

720
420

n

T
TT

,

p

pp
  min/gép 

„E” keresztmetszet: 

 A szükséges produktív időalap:   2880T
,

p
  min 

 A gépcsoportban lévő gépek száma:   n = 7 gép 

A fel nem használt időalap: 

   75,8
7

2880
420

n

T
TT

,

p

pp
  min/gép 

A sikeres nivellálásra (szinkronizálásra) akkor van egyáltalán esélyünk, 

ha a munkafolyamat műveletekre bontása úgy történt, hogy az egyes 

munkahelyeken a műveleti idők megegyeznek a kibocsátási ütemmel, 

vagy annak egészszámú többszörösei. Tehát a felbontás egyik alapvető 

szempontja lehet az azonos, vagy közel azonos műveleti idők kialakítása, 

illetve a törekvés a kibocsátási ütem egészszámú többszörösének elérése.  
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Ha a műveleti idők a kibocsátási ütem egészszámú többszörösei, akkor a 

szűk keresztmetszetekben egymással párhuzamosan működtetett kellő 

számú géppel a kibocsátási ütem könnyedén betartható lesz. A feladatban 

tulajdonképpen az első lépések egyike a szükséges gépszám meghatározá-

sa, tehát onnan indulunk, hogy ezt a lehetőséget már kihasználtuk. 

A még így is megmaradó szűk keresztmetszetek feloldása akkor egyszerű, 

ha a kibocsátási ütem vonala a terhelési diagramban a kézi idő tartomá-

nyát metszi, és a számított túlteljesítési százalék maximum 10 % körüli. 

Ekkor a legjobb munkaerő átirányításával a kézi idő a kellő mértékben 

csökkenthető. A példában ennél jóval nagyobb értékek is adódtak, ezeket 

azért hagytuk meg, hogy látványos szűk keresztmetszetek legyenek a pél-

dában. Ilyen nagy (20 % körüli) túlteljesítések csak igen lazán, rosszul 

szervezett folyamatok esetében lehetségesek a gyakorlatban. 

Ha a kibocsátási ütem vonala a terhelési diagramban a gépi idő tartomá-

nyát metszi, akkor mindenképpen további gép(ek)et kell beállítani az adott 

keresztmetszetre, feltételezve, hogy korszerűbb, jobb, gyorsabb gép be-

szerzése nem lehetséges. 

A célszerű, ügyes, egyenletes terhelést adó felbontás a bő keresztmetsze-

tek szempontjából is jelentős, hiszen itt arról van szó, hogy a kevésbé ter-

helt munkahelyekre áttelepítjük azokat a tevékenységeket, amelyek nem 

feltétlenül egy adott keresztmetszethez tartoznak (pl. szerszámtisztítás, 

munkahely kiszolgálás, egyéb kiegészítő tevékenységek stb.). 

Hangsúlyozzuk, hogy a nivellálás a folyamatos rendszerű (szalagszerű) 

gyártás, szerelés szervezésének témája. Ha nem sikerül a nivellálás, még 

nem kell lemondani a folyamatos gyártás előnyeiről, de ekkor nehezebb a 

szervezés dolga, műveletközi készletekkel lehet a termelés folyamatossá-

gát fenntartani (kötetlen ütemű folyamatos termelés). 

4.1.4. Integrált rugalmas gyártórendszerek 

Az integrált rugalmas gyártórendszerek tárgyalásához szükség van az 

integráltság és a rugalmasság értelmezésére.  

Az integrált (összevont) jelző azt jelenti, hogy az alábbi öt folyamat, és a 

hozzájuk tartozó hardverek vannak térben és időben összevonva: 

- technológiai (termékelőállítási) folyamat; 

- mozgatási folyamat; 
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- tárolási folyamat; 

- irányítási folyamat; 

- ellenőrzési folyamat. 

A rugalmas jelző azt jelenti, hogy a rendszer speciális termelő berendezé-

sein (ún. megmunkáló központok) sokféle munkadarabon sokféle művelet 

végezhető el, illetve, hogy az átállások gyorsan, programozottan, automa-

tikusan bonyolódnak le. A rugalmasság fogalmával kapcsolatban ki kell 

térni a „rugalmas automaták” lényegére. Az emberiség évszázadok óta 

használ automatákat, azaz emberi beavatkozás nélkül működő berendezé-

seket (pl. folyóvízzel meghajtott emelők, kőtörők stb.). Ezeknek, és a ké-

sőbbi korokban megjelent és elterjedt, ún. klasszikus automatáknak az a 

lényege, hogy az ún. főműveletet automatizálják, a melléktevékenységek 

(pl. szerszámcsere, munkadarab csere, működési paraméterek beállítása, 

ellenőrzés stb.) emberi közreműködést igényelnek. 

A rugalmas automaták a melléktevékenységeket is önmaguktól, számító-

gépi programok vezérlése és felügyelete mellett végzik. A melléktevé-

kenységek automatizálása esetenként nagyságrendekkel bonyolultabb és 

drágább (mind műszaki, technikai, mind pedig számítástechnikai oldal-

ról), mint az alaptevékenységek (pl. darabolás) automatizálása. 

Az integrált (rugalmas) gyártórendszerek kialakulásának okai: 

- növekvő igény a változatos, sokféle egyedi termékek iránt; 

- a termékéletciklus lerövidülése; 

- a rugalmatlan tömegtermeléssel kapcsolatos mennyiségi igények 

csökkenése; 

- törekvés a termelési folyamatok automatizáltsági szintjének növe-

lésére; 

- törekvés a termelési átfutási időn belül egyre növekvő arányt kép-

viselő anyagmozgatási és várakozási idők csökkentésére; 

- a készletek csökkentésének igénye. 
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A gyártási eljárások fejlődési irányai:  

A fentiek alapján a gyártási eljárások fejlődési irányai a 24. ábrán látha-

tók. 

  
Kézi kiszolgálású

szerszámgépek
Rugalmas automaták "Merev" automaták

Rugalmasság Termelékenység

Fejlődési irány

Kissorozat-gyártás
Középsorozat-

gyártás
Nagysorozat-gyártás

 

24. ábra A gyártási eljárások fejlődési irányai [15] 

Az integrált, rugalmas gyártórendszerek kiépítési fokozatai: 

-  egymástól független NC (Numerical Control) gépek alkalmazása, 

o kézi kiszolgálással; 

o automatikus munkadarab cserével; 

-  rugalmas gyártó cellák; 

-  rugalmas gyártó hálózatok; 

-  rugalmas gyártó vonalak. 

Az egymástól független NC-gépek alkalmazásra több évtizedes múltra 

tekint vissza. Mai, korszerű változataik nagy rugalmasságú, magas szinten 

automatizált megmunkáló központok, de egymástól többé-kevésbé füg-

getlenül működve, a legalacsonyabb szinten integrált rendszereket jelen-

tik.  
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A rugalmas gyártó cellák tekinthetők az integrált rendszerek alapegysége-

inek. Ezekből alakultak ki az első, ún. felügyeletszegény, vagy felügyelet 

nélküli rendszerek. Egy tipikus cella elrendezése látható a 25. ábrán.  

IR

ELL

MK1 SZT1
M

K
2

R

ELL

SZG1

SZG2

 

25. ábra Egy tipikus kialakítású rugalmas gyártó cella elrendezése 

[saját forrás] 

A cella két megmunkáló központot (MK1 és MK2), az ezekhez tartozó 

szerszámtárolókat (SZT1 és SZT2), az irányítási és az ellenőrzési rend-

szereket szimbolizáló blokkokat (IR és ELL), a megmunkálandó alkatré-

szeket a cellába, valamint a kész munkadarabokat a cellából elszállító 

gépeket (SZG1 és SZG2), továbbá a cella valamennyi elemét kiszolgáló 

robotot tartalmazza. A munkadarabok ún. palettákon (az alkatrészek alak-

jához, méretéhez igazodó, különleges kialakítású alátéteken), helyzetori-

entáltan érkeznek a munkaterületre, hogy a robot egyszerűen, könnyen, 

biztonságosan tudja megfogni azokat. Az elkészült alkatrészeket a robot 

egy ellenőrző állomásra helyezi, majd a kifogástalan termékeket az elszál-

lító szalagra továbbítja.  

A rugalmas gyártó hálózatok a megmunkáló központok automatikus 

anyagmozgató rendszerrel való összekapcsolásával jönnek létre. A 26. 

ábrán látható elrendezésen egy indukciós vezérlésű szállítótargonca (SZT) 
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végzi az anyagmozgatást a munkahelyek között, valamint a raktár (R) 

között. A raktári mozgatási feladatokat egy automatikus vezérlésű 

felrakógép (FG) bonyolítja le, amely egy megfelelően kialakított átadó-

hely segítségével képes a raktárból kiszállított palettákat a targoncának 

átadni, illetve, a targoncától át tudja venni a raktárba beszállítandó alkat-

részeket tartalmazó palettákat.  

R

FG

MK 1
MK n

SZT

 

26. ábra Egy tipikus kialakítású rugalmas gyártó hálózat elrendezése 

[saját forrás] 

A rugalmas hálózatok segítségével hozhatók létre az ún. ütemtől függet-

len gyártórendszerek, amelyek kiküszöbölik azokat a problémákat, ame-

lyeket a folyamatos működésű rendszereknél a nivellálás módszereivel 

kell, több-kevesebb sikerrel, megoldani. Ez úgy érhető el, hogy a munka-

helyek mindig raktárról kapják a megmunkálandó alkatrészeket, és a rak-

tárba kerülnek a kész termékek. Így az egyes gépek nem várnak egymás-

ra, az ütemek kiegyenlítésére szolgáló műveletközi tárolás a hálózat „sa-

ját” raktárában valósul meg. 

A döntő különbség a hagyományos rendszerekhez képest az, hogy a ru-

galmas gyártás során többféle termék van egyidejűleg gyártásba véve, 

ezért a többféle műveletre képes megmunkáló központok számára mindig 

kiadható valamilyen feladat. A rendszer működését irányító program úgy 

működik, hogy a drága, bonyolult, lassan megtérülő megmunkáló gépek 

állásideje minimális legyen. 
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A zárt pályán közlekedő, automatikus vezérlésű targonca mozgására jel-

lemző, hogy amíg egy pályán csak egy gép van, addig oda-vissza halad-

hat, tehát mindig a rövidebb távolság felől közelíti meg a célállomást. 

Amint azonban több gép beállítása szükséges, akkor már egyirányú hal-

adást jelölnek ki a pályán, mert már két targonca esetében is olyan bonyo-

lulttá válhat az oda-vissza mozgás, hogy lerontja a kiszolgálás hatékony-

ságát.  

A rugalmas gyártó vonalak a hagyományos gyártósorok rugalmasan au-

tomatizált változatai. Rendszerint egy folyamatos működésű szállítógép 

mentén felállított megmunkáló központokból állnak, és üzemük a fentebb 

részletezett integráltságnak megfelelően van megszervezve (27. ábra). 

Gyakori alkalmazást nyernek pl. az autógyártásban. 

SZG

P

MK1

MKn  

27. ábra Egy tipikus kialakítású rugalmas gyártó vonal elrendezése 

[saját forrás] 

A gyártás rugalmasságának és a gyártási rendszer kapacitásának általános 

összefüggése tanulmányozható a 28. ábrán. 

A legkevésbé rugalmas, de legnagyobb teljesítőképességű hagyományos, 

folyamatos gyártósorok 1…2 termékféleséget gyártanak, de évente sokez-

res mennyiségben. A rugalmas gyártó vonalak 2…20-féle termékből állí-

tanak elő mintegy 800…3000 darabot. A rugalmas gyártó hálózatok már 

akár 100-féle termék előállítására is képesek lehetnek, de ennek megfele-

lően a sorozatnagyságok viszont kisebbek, 300…1000 darabosak. A ru-

galmas gyártó cellák akár 800-féle terméket gyárthatnak, de a sorozatok 

csak 10…500 darabosak. A legrugalmasabb NC-gépek több ezer termék-

féleséget is képesek lehetnek legyártani évente, persze csak néhány dara-

bos mennyiségben.  
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28. ábra A gyártás rugalmasságának és kapacitásának összefüggése 

[14] 

4.1.5. Számítógéppel integrált gyártórendszerek 

A számítógéppel integrált gyártás (Computer Integrated Manifacturing; 

CIM) a terméktervezést, a gyártástervezést és irányítást, az anyagmozga-

tást, az ellenőrzést és a folyamat további részeit egységes számítógépes 

vezérlésre épülő rendszerbe foglalják [16]. 

A számítógéppel irányított gyártás nem egy adott rendszert, hanem egy 

megközelítési módot jelent, amely a termelés mind szélesebb körét vonja 

számítógépes irányítás alá. 

A számítógéppel irányított gyártás összetevői: 

– számítógéppel támogatott tervezés (Computer Aided Design; 

CAD), amely elsősorban a számítógép interaktív felhasználá-

sával a termékek tervének kialakítására, rajzok készítésére, 

adatok tárolására irányul; 

– számítógéppel támogatott gyártás (Computer Aided 

Manufacturing; CAM), amely a technológiai műveleteket 
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végző gépek számítógépes programozására, irányítására és el-

lenőrzésére irányul; 

– csoportos technológiákat alkalmazó gyártó cellák vagy hálóza-

tok; 

– automatizált, ún. vezető nélküli anyagmozgató rendszer 

(Fahrerloses Trasportsystem; FTS), mint pl. indukciós (vagy 

egyéb módon automatizált) vezérlésű targoncák, integrált 

mozgató-tároló rendszerek stb.; 

– robotok a technológiai munkahelyek kiszolgálására; 

– számítógépes termeléstervezés- és irányítás (Produktionsplanung 

–und Steuerung; PPS), amely a vállalat értékesítési tervére 

építve minden termékre meghatározza a termelés tervezett 

mennyiségét és ütemezését [17]. 

A termelési folyamat tervezésének és ellenőrzésének számítógépes támo-

gatása, illetve vezérlése (Computer Aided Planning; CAP, illetve Compu-

ter Aided Quality Control; CAQ) a számítógéppel integrált gyártás teljes-

sé tételére irányuló további törekvések eredménye. 

Térben kiterjedt ellátási-gyártási-elosztási rendszerek esetében az integrá-

ció kiterjedhet a logisztikai folyamatokra (Computer Integrated Logistics; 

CIL), valamint a szállítási folyamatokra (Computer Integrated 

Transportation; CIT) is. A számítógéppel integrált gyártási és logisztikai 

rendszerek – amelyekbe bekapcsolódik a távolsági szállítás is – a legkor-

szerűbb technikai-technológiai megoldást jelentik (CIM-CIL-CIT kapcso-

lat) [15].  

4.2.  A termelő berendezések térbeli elrendezése 

A termelési rendszerek (és folyamatok) tervezésének egyik sarkalatos 

pontja a munkafolyamatokban résztvevő elemek (termelő berendezések, 

anyagok, munkaerő) optimális térbeli összerendezése. Kiemelkedő fon-

tosságú ezen belül a megmunkáló gépek, munkahelyek, termelő berende-

zések egymáshoz viszonyított térbeli elrendezése, amely döntően befolyá-

solja a gyártási folyamat során megteendő anyagmozgatási utak hosszát, 

ezzel együtt az anyagmozgatás munka- és időigényét, ami végső soron a 

termelési átfutási időt is befolyásolja. 
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4.2.1. A térbeli elrendezés tervezésének folyamata és módsze-

rei 

Az elrendezés tervezés folyamata három fő fázisra osztható [15]: 

– a térbeli elrendezés alaptípusának meghatározása; 

– az elvi elrendezés tervezése (előzetes tervezés); 

– a végleges elrendezés elkészítése (rendszerterv). 

A térbeli elrendezés alaptípusának meghatározása során alapvetően arról 

döntünk, hogy a termelési rendszert milyen elvek mentén célszerű kialakí-

tani. Választható gépfelállítási típusesetek: 

– egyedi; 

– vonalas; 

– csoportos; 

– műhelyszerű. 

A fenti esetek alapvetően a termelő berendezések közötti kapcsolatra jel-

lemző, ún. kooperációs fokban térnek el egymástól, ami a rendszeren be-

lüli tényleges kapcsolatok összes számának és az összes lehetséges kap-

csolatok számának viszonya. Fontos tényező továbbá az anyagáramlás 

iránya is. (Az elrendezés tervezés ezen fázisának részletezése megtalálha-

tó [3],[12],[15],[16],[18] szakirodalmakban). 

Az elvi elrendezés tervezésének fázisában a térbeli elrendezés alaptípusá-

ra építve, alkalmas matematikai módszerek segítségével, modellezzük a 

gyártó rendszert, és közelítő, vagy optimális elvi megoldást keresünk az 

objektumok (gépek, munkahelyek) elrendezésére. Két probléma csoportot 

különböztethetünk meg: 

– lineáris elrendezés tervezési, illetve 

– kvadratikus elrendezés tervezési feladatokat. 

A lineáris elrendezés tervezési módszerek alkalmazása során egy meglévő 

termelési rendszerhez kell illeszteni újabb objektumokat, olyan módon, 

hogy azok kapcsolatban álljanak a meglévő termelési rendszer objektuma-

ival. 

Ezzel szemben a kvadratikus elrendezés tervezési módszerek alkalmazá-

sakor egy teljesen új, önállóan is működőképes üzemrész termelő objek-

tumokkal történő felépítéséről van szó. 
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Az elvi elrendezés tervezésekor alkalmazott módszerek esetében az alap-

vető célok általában az anyagmozgatási teljesítmény minimalizálásának 

irányába mutatnak. De előfordulhat az anyagmozgatási távolság, továbbá 

a meghatározó anyagáramlási iránnyal szembeni áramlások minimalizálá-

sa is. 

A végleges elrendezési terv elkészítése során, az elvi elrendezés eredmé-

nyére alapozva, figyelembe kell venni számos olyan tényezőt, amelyet a 

modellezés folyamán a probléma egyszerűsítése érdekében elhanyagol-

tunk. Ilyenek pl. az objektumok területigénye, energia csatlakozási pon-

tok, munkavédelmi előírások stb. 

A térbeli elrendezés tervezés folyamata a 29. ábrán látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. ábra A térbeli elrendezés folyamata [3] 

Az alábbiakban az elvi elrendezés tervezésének fázisával foglalkozunk 

részletesebben, amelynek során egy lineáris és egy kvadratikus elrendezés 

tervezési feladatot ismertetünk.  

Az elrendezés alaptípusának 

meghatározása 

Az elvi elrendezés tervezése 

A végleges elrendezési terv 

készítése 

A térbeli elrendezés rendszer-

terve 
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4.2.2.  Példa egy lineáris elrendezés tervezési feladat megoldá-

sára 

A 30. ábrán egy termelő üzem vázlatos helyszínrajza látható. A rajz 2 x 2 

m-es raszterosztáson, felülnézetben mutatja az üzemet, ahol a b1…b4 jelű 

területeken a már meglévő termelési rendszerben üzemelő gépek találha-

tók, a t1…t5 területek olyan szabad üzemrészek, amelyekre az új berende-

zések telepíthetők. Közöttük „L” alakú közlekedő út húzódik.  

2m

2m t 1 t 2 t 3 t 4

b 2

b 1 b 3 b 4 t 5

 

30. ábra. A termelő üzem területének alaprajza [3] 

 

A 31. ábrán a műveleti sorrendek mátrixa látható, amely a rendszerben 

előállított négy (A, B, C, D) termék megmunkálásának sorrendjét (azaz az 

egyes berendezések soron következését) tartalmazza. A mátrix első osz-

lopában található m1…m5 jelölések az újonnan  telepítendő berendezések 

azonosítói, az utolsó sor pedig az egy óra alatt legyártandó mennyiségeket 

adja meg. 
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A B C D

b 1 1;4 8 2 5;7

b 2 6 2;4 7 2

b 3 8;10 6;10 4 4

b 4 1 9 9

m 1 2 1;10 1;3

m 2 3 5;7 5 8

m 3 5;9 6

m 4 3 8 6

m 5 7 9 3 10

I (db/h) 8 10 7 5
 

31. ábra. A műveleti sorrendek mátrixa [3] 

A műveleti sorrendek mátrixából az intenzitás mátrixot (I), a helyszín-

rajzból pedig a távolság mátrixot (S) állítjuk elő (32. ábra). Az intenzitás 

mátrixban az újonnan telepítendő és a már meglévő gépek közötti anyag-

áramlási intenzitások szerepelnek. A távolság mátrixban a távolságok 

törött vonalakkal mérendők a területek középpontjai között.   

S b1 b2 b3 b4

I m1 m2 m3 m4 m5 t1 12 8 12 16

b1 8+7 8+10+5 8 5+5 10+7 t2 16 12 8 12

b2 5+5 10 8+7 10+10+7 8 t3 20 16 12 8

b3 5 10+10+7 8;8 0 8+10+7 t4 24 20 16 12

b4 7 5 0 7 5 t5 24 20 16 12
 

32. ábra. Az intenzitás és a távolság mátrix [3] 
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A távolság és az intenzitás mátrix szorzata az anyagmozgatási teljesít-

mény mátrixot (Q) adja (33. ábra). Például a t2 és az m3 metszéspontjában 

található érték azt adja meg, hogy az m3 berendezés t2 területre való tele-

pítése mennyivel növeli meg az összesített anyagmozgatási teljesítmény 

értékét (436 db*m/h).  

S b1 b2 b3 b4 I m1 m2 m3 m4 m5 Q m1 m2 m3 m4 m5

t1 12 8 12 16 b1 15 23 8 10 17 t1 432 760 408 448 648

t2 16 12 8 12 * b2 10 10 15 27 8 = t2 484 764 436 568 628

t3 20 16 12 8 b3 5 27 16 0 25 t3 576 984 592 688 808

t4 24 20 16 12 b4 7 5 0 7 5 t4 724 1244 748 864 1028

t5 24 20 16 12 t5 724 1244 748 864 1028
 

33. ábra. Az anyagmozgatási teljesítmény mátrix előállítása [3] 

A közelítő optimális megoldást a sor-, az oszlop-, illetve a progresszív 

módszer segítségével állítjuk elő. 

A sor-módszer esetében az anyagmozgatási teljesítmény mátrixban so-

ronként haladva kiválasztjuk a legkisebb értéket, majd a kiválasztott érték 

sorában és oszlopában található összes többi értéket töröljük. Ezt az eljá-

rást valamennyi sorban elvégezzük. Az ilyen módon kiválasztott elemek 

kijelölik, hogy mely berendezést, mely telepítési pontra célszerű elhe-

lyezni. 

Az oszlop-módszer hasonlóképpen működik, oszloponként hajtva végre 

az egyes lépéseket. 

A progresszív módszer esetén az anyagmozgatási teljesítmény mátrix ösz-

szes elemét egyszerre vizsgáljuk, és alkalmazzuk a fentebb ismertetett 

lépéseket. 

Példánkban a három módszert külön-külön alkalmazva a 34. ábrán látható 

közelítő megoldásra juthatunk, amelyek közül a legkedvezőbb megoldást 

az oszlop-módszer szolgáltatja. Ennek megfelelően, az elvi elrendezés 

tervezésének végeredménye a 35. ábrán látható. 
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Sor-módszer: 

Q m1 m2 m3 m4 m5

t1 432 760 408 448 648 t1 m4 Q= 3852 db*m/h

t2 484 764 436 568 628 t2 m3

t3 576 984 592 688 808 t3 m2

t4 724 1244 748 864 1028 t4 m5

t5 724 1244 748 864 1028 t5 m2
 

Oszlop-módszer:

 

Q m1 m2 m3 m4 m5

t1 432 760 408 448 648 t1 m1 Q= 3680 db*m/h

t2 484 764 436 568 628 t2 m2

t3 576 984 592 688 808 t3 m3

t4 724 1244 748 864 1028 t4 m4

t5 724 1244 748 864 1028 t5 m5
 

Progresszív módszer:

 

Q m1 m2 m3 m4 m5

t1 432 760 408 448 648 t1 m4 Q= 3852 db*m/h

t2 484 764 436 568 628 t2 m3

t3 576 984 592 688 808 t3 m1

t4 724 1244 748 864 1028 t4 m5

t5 724 1244 748 864 1028 t5 m2
 

34. ábra. A közelítő módszerek eredményei [3] 
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2m

2m t 1 t 2 t 3 t 4

b 2

b 1 b 3 b 4 t 5

m1 m2
m3 m5

m4

mII

mI mIII mIV

 

35. ábra. Az elvi elrendezés tervezésének végeredménye [3] 

Az ábrán a sárga színű szimbólumok a meglévő termelő berendezéseket, a 

kék színű szimbólumok az elrendezéstervezés során elhelyezett munkahe-

lyeket jelölik. 

 

4.2.3. Példa egy kvadratikus elrendezés tervezési feladat meg-

oldására 

A csoportos rendszerű gyártás nagyon széles skálát ölel fel, vannak olyan 

megoldások, amelyek a folyamatos gyártáshoz esnek közel, tehát legin-

kább a vonalashoz hasonló gépfelállítást igényelnek. Elsősorban ezekben 

az esetekben alkalmazható sikerrel az ún. oszlopvektoros módszer, ami a 

kvadratikus elrendezési eljárások egyik legegyszerűbb, leggyorsabban 

eredményt szolgáltató eljárása.    

Az oszlopvektoros eljárás a gráfelméleten (az ún. körpálya mentes gráfok 

szintberendezése) alapszik [18]. A módszer célja a telepítendő munkahe-

lyek optimális sorrendjének meghatározása úgy, a visszafelé való (a fő 

anyagáramlási iránnyal ellentétes) anyagáramlások előfordulása minimá-

lis legyen. A módszer alkalmazását a következő példa adataival mutatjuk 

be. 
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Egy üzemrészben négyféle terméket (A, B, C, D) gyártanak. Meghatáro-

zandó a tíz munkahely (M1…M10) egymáshoz viszonyított térbeli elren-

dezése a fenti kritérium alapján..  

A 36. ábrán látható a műveleti sorrend grafikon, amiből kiolvasható, hogy 

az egyes termékek – a gyártási folyamat során – milyen sorrendben kerül-

nek munkahelyről munkahelyre. 

 

A B C D

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

1

1

1

1

2 2

2

3

3

2

3 3

4

4

4

4

5

5

55

6

6 6

67

 

36. ábra. Műveleti sorrend grafikon [3] 

A műveleti sorrend grafikon adatai alapján összeállítható a kapcsolati 

mátrix, amely azt mutatja meg, hogy mely munkahelyekről mely munka-

helyekre irányul az anyagáramlás. A mátrix eleme 1, ha van kapcsolat a 

vizsgált munkahelyek között, illetve 0, ha a vizsgált relációban nincs 

anyagáramlás. A 0 helyett általában üresen hagyott négyszögek jelölik a 

nem létező kapcsolatot (37. ábra). 

A kapcsolatokat reprezentáló mátrixot ki kell egészíteni az oszlopvekto-

rok értékét feltüntető, és a csúcsokat (munkahelyeket) szintbe rendező 

táblázattal. Ezek után a következő lépések szerint határozhatók meg az 

oszlopvektorok, és végezhető el a szintberendezés. 
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Az első oszlopvektor (
0

V ) elemei azt mutatják meg, hogy az egyes mun-

kahelyekről hány másik munkahelyre irányul anyagáramlás, azaz soron-

ként össze kell adni a kapcsolatok számát, és az összeg kerül az oszlop-

vektorba. Példánkban az M9-es munkahely sorában a 
0

V oszlopvektor 0 

elemet tartalmaz, ami azt jelenti, hogy az M9-es munkahelyről nem kerül 

tovább az anyag a többi munkahely felé. Ez a munkahely tehát a vizsgálat 

számára térben lehatárolt üzemrész utolsó eleme, és ez a munkahely kerül 

az elrendezés során a nulladik szintre (37. ábra).  

A következő, 1
V  oszlopvektor elemeit úgy kapjuk meg, hogy a  

0
V  osz-

lopvektor elemeiből kivonjuk a legutóbb elrendezett csúcshoz (M9 mun-

kahely) tartozó oszlopvektor elemeit. Ha az így nyert új oszlopvektornak 

( 1
V ) ismét van nulla eleme, akkor – az előbbiek értelmében – az ehhez 

tartozó munkahely kerül a vizsgált oszlopvektorhoz (jelen esetben a 1
V ) 

tartozó szintre (1-es szint).  

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

M1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 1

M2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0

M3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

M4 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0

M5 1 1 1 3 3 2 2 1 0

M6 1 1 1 3 2 1

M7 1 1 2 2 2 1 0

M8 1 1 2 1 1 0

M9 0

M10 1 1 0

Szintek: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Csúcsok: M9 M10 M6 M8 M7 M5 M1 M4 M2

M3  

37. ábra. A kapcsolati mátrix az oszlopvektorokkal [3] 

Példánkban az M10-es munkahely kapja az 1-es pozíciót. 
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A következő, 2
V  oszlopvektor elemei a 1

V - 
10M

V  kivonással kaphatók 

meg. Látható, hogy a 2
V  oszlopvektor nem tartalmaz 0 elemet. Így az 1-

es elemmel rendelkező csúcsok (M3, M6, M8) közül kell kiválasztani, 

mégpedig azt, amelyiknek van kapcsolata további csúcsokkal – olyan 

értelemben, hogy az illető csúcs, illetve munkahely más munkahelyekről 

kap anyagot, azaz nem lehet a vizsgált anyagáramlás kezdeti pontja –, 

továbbá van kapcsolata a legutóbb elrendezett munkahellyel. Példánkban 

csak az M6 munkahely felől van anyagáramlás az M10-be, ezért a 2-es 

szintre az M6 kerül. 

 3
V , 4

V , 5
V  oszlopvektorok tartalmaznak 0 elemet, így a meghatározott 

szintekre az M8, M7, illetve M5 munkahelyek elrendezése egyértelmű.  

A 6
V  oszlopvektorban ismét nincs 0 elem, ezért az előbbi gondolatmenet 

alapján meg kell vizsgálni az 1-es elemmel rendelkező munkahelyeket 

(M1, M3, M4). Az M5 munkahely felé csak az M1 munkahelyről van 

anyagáramlás, ezért a 6. szintre az M1 kerül. Felhívjuk a figyelmet arra, 

hogy az M1 munkahely az M2 felől és az M4 felől is kap munkadarabo-

kat (a műveleti sorrend grafikonból kiolvasható, hogy az M2-ből a C, az 

M4-ből az A és a D termékeket), így az M1 munkahelynek nem kell a sor 

elejére kerülnie. 

A 7
V  oszlopvektorban a 0 elem az M4 munkahely sorában található, va-

gyis az M4 munkahelyet telepítjük a 7. szintre. A 8
V  oszlopvektorban két 

0 elem van, ami azt jelenti, hogy a 8. szintre mindkét munkahelyet (M2, 

M3) el kell rendezni. 

Az eddigiekből már nyilvánvaló, hogy a feladat megoldása során tulaj-

donképpen „hátulról-előre” haladunk, azaz a telepítési sorrend szerinti 

utolsó munkahelyet (példánkban M10) rendezzük el, amíg az utolsónak 

elrendezett munkahelyek kerülnek a sor elejére. A 38. ábrán látható a 

munkahelyek elvi, közelítő térbeli elrendezési formája, az egyes termékek 

anyagfolyam ábráinak feltüntetésével. Visszafelé áramlás az A termék 

esetében fordul elő az M1 – M2 relációban, valamint a D terméknél az 

M6 – M5 relációban. 
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A 38. ábra elvi elrendezési rajzát követve, majd a helyi adottságokat (a 

rendelkezésre álló épület alakja, méretei, az egyes munkahelyek tényleges 

helyigénye, a közlekedő út vonalvezetése, nyílászárók elhelyezkedése 

stb.) figyelembe véve lehet a tényleges telepítési tervet elkészíteni. 

 

M1

M2

M3

M4 M7 M8M5 M6 M10 M9

M1

M2

M3

M4 M7 M8M5 M6 M10 M9

M1

M2

M3

M4 M7 M8M5 M6 M10 M9

M1

M2

M3

M4 M7 M8M5 M6 M10 M9

"A" termék

"B" termék

"C" termék

"D" termék

 

38. ábra. A munkahelyek elvi térbeli elrendezése [3] 
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4.3. A termelési folyamat átfutási idejének meghatározása 

Egy termék gyártásának tervezésekor, a folyamatok irányítása és ellenőr-

zése során, sőt az értékesítési lehetőségek mérlegelése esetén is, az egyik 

legfontosabb kérdés, hogy az adott termék mennyi idő alatt készíthető el, 

gyártható le.  

Az átfutási idő (ciklus idő) általánosságban az alapanyag üzembe érkezé-

sétől a késztermék kibocsátásáig eltelt időt jelenti. Megkülönböztetünk 

technológiai, termelési és naptári átfutási időt [18]. 

4.3.1. A technológiai átfutási idő meghatározása 

A technológiai átfutási idő csak a technológiai műveletek időszükségletét 

tartalmazza. 

Nagysága függ 

- a technológiai műveletek számától és hosszától 

- a sorozatnagyságtól, és 

- az ún. műveletkapcsolástól. 

 

A műveletkapcsolás lehet: 

- soros vagy egymás utáni, 

- párhuzamos, 

- vegyes. 

  

A soros vagy egymás utáni kapcsolás azt jelenti, hogy a következő műve-

let csak akkor kezdődik meg, ha a megelőző művelet a sorozat valameny-

nyi tagján befejeződött. A sorozat első darabja „megvárja” az utolsót, és 

az egész sorozat egy csoportban (rendszerint egységrakományban) kerül 

munkahelyről munkahelyre (csoportos termékmozgatás). 

A technológiai átfutási idő a 39. ábra alapján a következőképpen számít-

ható: 

 
áá

S

c
tntT 1  
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ahol 






n

i

iá
tt

1

 egy termék előállításához szükséges technológiai műve-

leti idők összege 

 n – a sorozatnagyság 

 

39. ábra. A technológiai átfutási idő alakulása soros műveletkapcsolás 

esetén [18] 

A soros kapcsolás előnye a munkahelyek folyamatos terhelése és a köny-

nyű szervezhetőség, hátránya a leghosszabb átfutási idő. Elsősorban mű-

helyrendszerű termelés esetén alkalmazható. 

A párhuzamos kapcsolás esetén a sorozat minden egyes darabja várako-

zás nélkül fut át a gyártósoron, azaz a munkadarabok egyenkénti mozga-

tással kerülnek munkahelyről munkahelyre. 

A technológiai átfutási idő a 40. ábra alapján a következőképpen számít-

ható: 

 
főá

P

c
tntT 1  

 ahol tfő – a leghosszabb műveleti idő 

1 

2 

3 

4 

5 

Sorozatnagyság: n [db] t1 t1 t1 t1 

t2 t2 t2 t2 

t3 t3 t3 t3 

Műveleti idők: t1, t2, … [óra/db] 

t4 t4 t4 t4 

t5 t5 t5 t5 

Munkaidő 
Tc

S 

Műveletek 
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40. ábra. A technológiai átfutási idő alakulása párhuzamos művelet-

kapcsolás esetén [18] 

A párhuzamos kapcsolás előnye az elvileg lehetséges legrövidebb átfutási 

idő, hátránya a munkahelyek szakaszos terhelése. Akkor használják, ha a 

műveleti idők közel azonosak (nivellált folyamat), illetve ha nagyon gyor-

san kell valamilyen termelési feladatot végrehajtani („tűzoltás”). Elsősor-

ban kötött ütemű folyamatos termelés esetén alkalmazható. 

A vegyes kapcsolás lényege, hogy az egyes munkadarabok munkába véte-

le minden soron következő munkahelyen megkezdődik, még mielőtt a 

sorozat valamennyi tagján befejezték volna az előző műveletet. A munka-

darabok változó nagyságú csoportokban kerülnek munkahelyről munka-

helyre. 

A technológiai átfutási idő a 41. ábra alapján a következőképpen számít-

ható: 

   
kná

V

c
ttntT 1  

ahol Σtn – két kisebb műveleti idő közti nagyobb műveleti idő 

  Σtk – két nagyobb műveleti idő közti kisebb műveleti idő 

 

A kisebb – nagyobb relációk megállapításakor az első és az utolsó műve-

let esetében a megelőző, illetve a követő művelet idejét nullának vesszük. 

1 

2 

3 

4 

5 

t1 t1 t1 t1 

t2 t2 t2 t2 

t3 t3 t3 t3 

t3 

t4 

t3 t3 t3 

t4 t4 t4 

Sorozatnagyság: n [db] 

Műveleti idők: t1, t2, … [óra/db] 

Munkaidő Tc
P 

Műveletek 



120   ÜZEMSZERVEZÉS 

www.tankonyvtar.hu    Kovács Péter et al., BME 

 

41. ábra. A technológiai átfutási idő alakulása vegyes műveletkapcso-

lás esetén [18] 

A vegyes kapcsolás előnye az, hogy a munkahelyek folyamatos terhelése 

melletti legrövidebb átfutási időt adja. A soros és a párhuzamos kapcsolás 

előnyeit igyekszik egyesíteni, hátránya, hogy a termékek folyamatos 

mozgatása nem biztosítható. Elsősorban csoportos termelés esetén alkal-

mazható. 

Hogyan számítsuk a kisebb-nagyobb viszonyt akkor, ha egymás után azo-

nos műveleti idők következnek? 

Az egymás után következő azonos műveleti időket egyszer vesszük figye-

lembe (42. ábra)! 

 0   0 

 1   1 tá = 13 min (Nem változik!) 

 3   3 tn = 3 + 4 = 7 min 

 3   1 tk = 1 min 

 1   4 

 1   0 

 4 

 0 

42. ábra. Az egymás után következő azonos műveleti idők összevoná-

sa [3] 
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4.3.2. Mintapélda a technológiai átfutási idő számítására: 

Meghatározandó a technológiai átfutási idő mindhárom műveletkapcsolás 

mellett az alábbi adatok felhasználásával: 

Művelet sorszáma: 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9. 

Művelet időtartama: 3    3    1    2    6    7    8    8    5    (perc/db) 

Sorozatnagyság:   n = 4 db  

 

Megoldás: 

A műveleti idők összege: tá = 43 perc/db 

Soros kapcsolás:    

Tc = tá+ (n – 1)tá = 4*43 = 172 perc/sorozat (100 %) 

Párhuzamos kapcsolás:  

Tc= tá+(n – 1)tfő = 43+(4 – 1)8 = 43+24 = 67 perc/sorozat (39,95 %) 

Vegyes kapcsolás: 

Tc= tá+(n – 1)(tn – tk) = 43+3(11 – 1) = 73 perc/sorozat  (42,4 %) 

 

Hogyan reagál az átfutási idő a sorozatnagyság változására a különböző 

műveletkapcsolásokban? 

n = 30 db 

n = 1000 db 

n = 100000 db 
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n = 30 db 

Soros kapcsolás:   Tc= 1290 perc/sorozat (100 %) 

Párhuzamos kapcsolás: Tc= 275 perc/sorozat (21,3 %) 

Vegyes kapcsolás:  Tc= 333 perc/sorozat (25,8 %) 

n = 1000 db 

Soros kapcsolás:  Tc= 43 000 perc/sorozat (100 %) 

Párhuzamos kapcsolás: Tc= 8035 perc/sorozat (18,68 %) 

Vegyes kapcsolás:  Tc= 10033 perc/sorozat (23,3 %) 

n = 100000 db 

Soros kapcsolás:  Tc= 4300000 perc/sorozat (100 %) 

Párhuzamos kapcsolás: Tc= 800035 perc/sorozat (18,6 %) 

Vegyes kapcsolás:  Tc= 1000033 perc/sorozat (23,26 %) 

Mikor és hogyan lehet vegyes kapcsolás esetén minimális átfutási időt 

elérni? 

Ha sikerül úgy műveletekre felbontani a folyamatot, hogy a műveleti idők 

monoton növekvő, vagy monoton csökkenő, illetőleg monoton növekvő 

majd csökkenő sort képezzenek, ebben az esetben tk = 0, tn = tfő, így a 

párhuzamos kapcsolás képletét kapjuk. Tehát ilyen esetekben a munkahe-

lyek folyamatos terhelése mellett el tudjuk érni az elvileg lehetséges leg-

rövidebb átfutási időt. 

4.3.3. A termelési és a naptári átfutási idő fogalma 

A termelési átfutási idő a technológiai átfutási időn kívül az anyagmozga-

tási, a tárolási és az ellenőrzési időket, valamint a munkarenden belüli 

veszteségidőket (állásidők, várakozások) is magába foglalja. Alapvető 

üzemszervezési feladat, hogy a termelési átfutási idő minél kisebb mér-

tékben szárnyalja túl a technológiai átfutási időt. Erre általában különböző 

egyidejüsítésekkel van lehetőség, pl. a mozgatási, ellenőrzési műveletek 

egy része más (technológiai) műveletekkel egyidőben végezhető. 
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A naptári átfutási idő a termelési átfutási időn túl a munkarendből adódó 

megszakítások idejét is tartalmazza (pl. kieső műszakok, munkaszüneti 

napok stb.) [4]. 

 

4.4. Az átfutási idők meghatározása hálótervezési módsze-

rekkel 

4.4.1. A hálótervezés alapjai 

A hálóterv a folyamat műveleteinek logikai és technológiai összefüggése-

it háló formájában ábrázolja, amely felhasználható bonyolult folyamatok 

tervezésére, sok részfolyamat, művelet esetén a műveletek végrehajtásá-

nak időbeli egyeztetésére, összehangolására. 

A leggyakoribb optimum kritériumok: a minimális megvalósítási idő 

(időtervezés), a minimális költség (költségtervezés), munkaráfordítás, 

nyersanyag felhasználás. 

A hálótervezési eljárások csoportosítása: 

- Determinisztikus modellek: pontosan ismert, a folyamat során ál-

landó (idő-, költség-, teljesítmény) normákra épül. Legismertebb 

determinisztikus módszer a CPM (Critical Path Method, kritikus 

út módszer). A termelési folyamatok időtervezésére általában al-

kalmazható. 

- Sztochasztikus modellek: a paraméterek értékei csak bizonyos va-

lószínűséggel becsülhetők, így valószínűségi változóként kezelhe-

tők. Legismertebb sztochasztikus módszer a PERT (Program 

Evaluation and Review Tecnique, program ellenőrző és kiértékelő 

technika). 

A logikai tervezés: 

A logikai tervezés a hálótervezés döntő fontosságú része, a munkaráfordí-

tás zömét (70-80 %-át) teszi ki. Alapvetően a tervezendő folyamatra jel-

lemző technológiai ismereteket igényel. A logikai tervezés eredménye az 

„ellentmondásmentes” logikai háló, amely az elvégzendő feladatokat, 

azok sorrendjét, kapcsolatait ábrázolja.  
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A logikai háló elemei: 

- események (pl. i és j), 

- tevékenységek (pl. i,j), 

- látszattevékenységek. 

„i” és „j” események (az „i” esemény az az esemény, hogy az (i,j) tevé-

kenység elkezdődik, a „j” esemény az az esemény, hogy az (i,j) tevékeny-

ség befejeződik) 

(i,j) az adott tevékenység, vagyis az i és a j események között értelmezett 

tevékenység jelölése tij   az (i,j) tevékenység időtartama 

 

A látszattevékenységek értelmezése: 

A látszattevékenységek logikai kapcsolatot tükröznek, időszükségletük nincs. 

Ha felrajzoljuk a c
2
 = a

2
 + b

2
 egyenlet megoldásának logikai hálóját ( 43. 

ábra), akkor abból kiolvasható, hogy a (0-1) tevékenység az a értékének 

meghatározása, az (1-2) tevékenység az a
2
 kiszámítása, a (0-2) tevékeny-

ség a b értékének megállapítása, (2-4) tevékenység pedig a b
2
 kiszámítása. 

Ahhoz, hogy az a
2
-et hozzáadhassuk a b

2
-hez, a kettőt „össze kell hozni”, 

vagyis, a 3-as és a 4-es tevékenységet össze kell kötni. Világos, hogy itt 

semmilyen időigény nem merül fel, csupán a logikai kapcsolat látszik. 

 

 

 

 

 

 

 

43. ábra. Vázlat a látszattevékenységek értelmezéséhez [3] 
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A fenti példában szereplő látszattevékenység kiküszöbölhető, ha a logikai 

hálót a 44. ábrán látható módon rendezzük át. Erre olyan esetekben van 

szükség, amikor a sok látszattevékenység megnehezíti a háló áttekinthető-

ségét. 

 

 

 

 

 

44. ábra. A látszattevékenység kiiktatása a logikai hálóból [3] 

Azonban nem minden látszattevékenység iktatható ki, ezért óvatosan kell 

eljárniuk a hálótervezésben kevés gyakorlattal rendelkezőknek. 

A hálószerkesztés szabályai: 

- a tevékenységeket logikai sorrendben kell egymáshoz kapcsolni, 

- a háló minden részletében és teljes egészében hurokmentes legyen, 

(ne legyen olyan tevékenység, amely önmaga után következik) 

- két szomszédos eseményt csak egy tevékenység-vonal köthet ösz-

sze, 

- a tevékenység-vonalak keresztezése minimális legyen (lehetőleg 

ne keresztezzék egymást). 

 

A határozott időtartamú tervezés lépései: 

1. A tevékenység lista összeállítása. 

2. A tevékenységek időtartamának meghatározása. 

3. A logikai háló felrajzolása. 

4. A háló átrendezése. 

5. A kritikus út meghatározása.  

6. A tartalékidők meghatározása. 
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4.4.2. Mintapélda (esettanulmány) a hálótervezés alkalmazásá-

ra 

Egy vállalatnak 32 napon belül kell leszállítania a megrendelt terméket. A 

24. táblázat adatait figyelembe véve megállapítandó, hogy a kért határidő 

betartható-e? 

Sorszám Tevékenység megnevezése Időtartam 

(nap) 

Kapcsolat 

i               j 

1.  3 0 1 

2.  5 0 2 

3.  2 1 3 

4.  4 1 4 

5.  1 2 5 

6.  7 3 6 

7.  6 3 7 

8.  8 4 8 

9.  4 8 9 

10.  6 9 10 

11.  7 10 11 

24. táblázat. A tevékenység lista az időszükségletekkel és a kapcsola-

tokkal [3] 

 

A példában fiktív tevékenységsorozatról van szó, ezért a tevékenységlista 

elemeit nem neveztük meg. Mivel az egyes tevékenységek kapcsolatai 

adottak, az utolsó két oszlop segítségével a logikai háló felrajzolható (45. 

ábra). 
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45. ábra. A logikai háló [3] 

A hálóban megtalálható látszattevékenységek nem szerepelnek a táblázat-

ban, csak adott és ismert technológiai műveletsor esetén tudható, hogy 

azok mely események között értelmezettek. 

Nehezen áttekinthető, sok tevékenységet tartalmazó hálók esetében cél-

szerű olyan átrendezést készíteni, amelyben csak vízszintes tevékenység 

vonalak találhatók (46. ábra): 

 

 

 

46. ábra. Csak vízszintes tevékenység vonalakkal rendelkező logikai 

háló [3] 
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A kritikus út (az átfutási idő) meghatározása: 

A kritikus út a hálóban a kezdő- és a végpont közötti leghosszabb út. Ez 

adja meg a hálóban ábrázolt tevékenység-sorozat legrövidebb átfutási 

idejét. A kritikus úton lévő tevékenységek a kritikus tevékenységek. 

 

A kritikus út meghatározásához meg kell vizsgálni az események 

- legkorábbi befejezési időpontját, ill. 

- legkésőbbi kezdési időpontját. 

 

A legkorábbi befejezési időpont (tfj) az az időpont, amikor a „j” esemény-

nyel végződő tevékenységet legkorábban be lehet fejezni. Úgy számítjuk 

ki, hogy meghatározzuk a kezdőponttól a „j”-ig terjedő leghosszabb utat. 

 pl.: tf8 = 3 + 4 + 8 = 15 nap  A legnagyobbat vesszük figyelembe! 

       tf8 = 5 + 1 + 0 = 6 nap 

A definícióból következik, hogy az utolsó esemény tf értéke a kritikus út 

hosszát adja meg. 

Példánk esetében: tf11 = 3 + 4 + 8 + 4 + 6 + 7 = 32 nap 

Vagyis a példa megoldásának ebben a fázisában a felvetett kérdésre az a 

válasz adható, hogy a feladat 32 nap alatt éppen elvégezhető, ha a kritikus 

tevékenységek esetében nem lesz határidőcsúszás. 

A válasz pontosításához meg kell határozni a kritikus tevékenységeket. 

 

A legkésőbbi kezdési időpont (tsi) az az időpont, amikor az „i” esemény-

ből kiinduló tevékenységek közül legalább egynek feltétlenül el kell kez-

dődnie ahhoz, hogy az előírt határidő (kritikus út) tartható legyen. Ezt az 

értéket két út különbségeként kapjuk. A kritikus út hosszából levonjuk az 

„i” eseménytől a végpontig terjedő leghosszabb utat. 

 pl.:  ts3 = 32 - ( 7 + 0 + 7 ) = 18 nap 



4. A TERMELÉSI RENDSZEREK TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI  129 

 Kovács Péter et al., BME  www.tankonyvtar.hu 

       ts3 = 32 - (6 + 0 + 6 + 7) = 13 nap    

A legkisebbet vesszük figyelembe! 

       ts8 = 32 - (4+6+7) = 15 nap !      

Ha egy adott eseménynél a két érték megegyezik (például ts8 = tf8), akkor 

azt az eseményt kritikus eseménynek nevezzük. A kritikus események 

között értelmezzük a kritikus tevékenységeket. A kritikus tevékenységek 

képezik a kritikus utat. 

A kritikus események meghatározását az ún. háló-mátrix segítségével 

végezzük, amely két lépésben szolgáltatja az eredményt: először kiszámít-

juk valamennyi esemény tf értékét, azután valamennyi esemény ts értékét. 

Ahol a kettő megegyezik, azok a kritikus események. 

A feladatra vonatkozó háló-mátrix a 47. ábrán (130. oldal) látható. 
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tf i / j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 0 * 3 5          

3 1  *  2 4        

5 2   *   1       

5 3    *   7 6     

7 4     *    8    

6 5      *   0    

12 6       *    0  

11 7        *  0   

15 8         * 4   

19 9          * 6  

25 10           * 7 

32 11            * 

j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ts 0 3 14 13 7 15 25 19 15 19 25 32 

tf 0 3 5 5 7 6 12 11 15 19 25 32 

ts-tf 0 0 9 8 0 9 13 8 0 0 0 0 

 

47. ábra. A háló-mátrix szerkezete [3] 
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A háló-mátrix elemeinek meghatározása: 

Az egyes események legkorábbi befejezési időpontját (tf) úgy kapjuk meg, 

hogy a vizsgált esemény oszlopában függőlegest húzunk lefelé az átlóig, 

majd az útközben érintett számot (mátrix elemet) hozzáadjuk a szám so-

rában, a tf oszlopban található számhoz. Például a 7-es esemény tf értéke 

úgy adódik, hogy a 6-hoz hozzáadjuk a 6-os elem sorában, a tf oszlopban 

található számot (5), és az összeget (11) beírjuk a tf oszlopba, a vizsgált 

(7-es) esemény mellé. A 8-as esemény tf értéke pedig 8 + 7 = 15 lesz. A 

8-as esemény oszlopában azonban még egy szám van (0), ennek sorában, 

a tf oszlopban 6 –ot látunk, a kettő összege: 6 + 0 = 6. A vizsgált esemény 

tf értéke mindig az összes lehetséges érték közül a legnagyobb lesz. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a háló mindig a 0-dik elemmel kezdődik a 0-

dik időpontban. Tehát a 0-dik elem legkorábbi befejezési időpontja is 0. A 

háló utolsó elemének legkorábbi befejezési időpontja pedig – ugyancsak 

az alapdefiníciók értelmében – megegyezik a kritikus út hosszával. 

Az események legkésőbbi kezdési időpontja (ts) úgy számítható, hogy a 

vizsgált esemény oszlopában függőlegest húzunk fölfelé az átlóig, majd 

jobbra fordulva haladunk az adott sorban lévő mátrix elemig. Ezt a szá-

mot (a mátrix elemet) kivonjuk az elem oszlopában, a ts sorban található 

számból, majd a vizsgált elem mellé a ts sorba beírjuk. A számításokhoz 

ismernünk kell a kritikus út hosszát – ez az előző számítás végén adódik – 

ez az érték lesz az utolsó esemény legkésőbbi kezdési időpontja is. 

A 7-es esemény ts értéke tehát úgy adódik, hogy az átlóig haladva, majd 

jobbra fordulva, a 0 elemet levonjuk a 0 elem oszlopában található ts ér-

tékből (19), így a 7-es esemény ts értéke is 19. A 3-as esemény esetében 

az átlótól jobbra két szám található, 7 és 6. A 7-es szám oszlopában a ts 

sorban 25 látható, a 6-os sor oszlopában 19. A keresett érték a kisebb kü-

lönbség lesz, vagyis a 25 – 7 = 18 helyett, a 19 – 6 = 13. 

A kritikus eseményeket megjelölve a logikai hálón, leolvashatók a kriti-

kus tevékenységek. Ha a hálóban több (egyforma hosszúságú) kritikus út 

van, akkor a kritikus tevékenységek egyértelmű meghatározása a mátrix-

ból nem olvasható ki, csak a logikai hálóban látható! 

A példa kidolgozásának ebben a fázisában a felvetett kérdésre az a válasz 

adható, hogy a feladat 32 nap alatt éppen elvégezhető, ha a (0 – 1), az (1 – 4), 
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a (4 – 8), a (8 – 9), a (9 – 10) és a (10 – 11) tevékenységek (kritikus tevé-

kenységek) esetében nem lesz határidőcsúszás.  

Felmerülhet az a kérdés, hogy zavarok, csúszások stb. esetén milyen be-

avatkozási lehetőségek állhatnak még rendelkezésre ahhoz, hogy a végső 

határidő tartható legyen. A kérdés megválaszolásához fel kell tárni az ún. 

tartalékidőket. 

A tartalékidők kiszámítására azért van szükség, hogy meghatározhassuk 

az egyes tevékenységek időtartama esetleges változásának hatásait a to-

vábbi tevékenységek kezdési idejére és a teljes folyamat határidejére. A 

tartalékidők meghatározásakor azt vizsgáljuk, hogy az adott tevékenység 

milyen „mozgási lehetőséggel” bír az őt megelőző, ill. az őt követő tevé-

kenységekhez viszonyítva.  

A tartalékidők kiszámításához az alábbi időpontokat kell meghatározni a 

tevékenységekre vonatkozóan (48. ábra): 

- az (i,j) tevékenység legkorábbi kezdési időpontja:      (tfi) 

- az (i,j) tevékenység legkésőbbi kezdési időpontja:      (tsj - tij) 

- az (i,j) tevékenység legkorábbi befejezési időpontja:   (tfi + tij) 

- az (i,j) tevékenység legkésőbbi befejezési időpontja:   (tsj) 

A tartalékidők értelmezése: 

 

48. ábra. Vázlat a tartalékidők számításához [3] 

tfi tfj tsi tsj 

Tt(i,j) 

Tsz(i,j) 

Tf(i,j) 

tij 

tij 

tij 
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A teljes tartalékidő akkor merül fel, ha a vizsgált tevékenységet megelőző 

tevékenység a legkorábban fejeződik be, a követő tevékenység pedig a 

legkésőbbi időpontban kezdődik. Teljes tartalékideje minden nem kritikus 

tevékenységnek van. Arra azonban ügyelni kell, hogyha a háló egy ágán 

valamely tevékenység teljes tartalékidejét kihasználjuk, akkor az egész ág 

kritikussá válik. 

 - a teljes tartalékidő számítása: Tt(i,j) = tsj - tij - tfi 

A szabad tartalékidő akkor mérhető, ha a vizsgált tevékenységet megelő-

ző tevékenység ugyan a legkorábban fejeződik be, de a követő tevékeny-

ség is a legkorábbi időpontban kezdődik. Szorosan tervezett technológiai 

folyamatok esetében ritka, hogy ilyen esetben még „elfér” a szabad tarta-

lékidő. 

 - a szabad tartalékidő számítása: Tsz(i,j) = tfj - tij - tfi 

A független tartalékidő abban a nagyon ritka esetben fordul elő, ha a 

vizsgált tevékenységet megelőző tevékenység a legkésőbbi időpontban 

fejeződik be, és a követő tevékenység a legkorábbi időpontban kezdődik, 

és még „van köztük hely”. 

 - a független tartalékidő számítása: Tf(i,j) = tfj - tij - tsi 

A tartalékidők számításához szükséges adatok a háló-mátrixból kiolvas-

hatók. 

Például a (3 – 7) tevékenység tartalékidői: 

  Tt(3,7) = ts7 - t37 - tf3 = 19 - 6 - 5 = 8 

  Tsz(3,7) = tf7 - t37 -tf3 = 11 - 6 - 5 = 0 

  Tf(3,7) = 0, mert már a T sz(3,7) is 0 volt! 

A tartalékidők felhasználásával - szerencsés esetben - lehetőség van arra, 

hogy a zavarok okozta időveszteségeket pótoljuk, behozzuk, esetleg - 

megfelelő erőforrásoknak a kritikus tevékenységekre való átcsoportosítá-

sával - a kiindulási helyzetben adódott kritikus út is csökkenthető.
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5. Újabb módszerek alkalmazása az üzemszervezésben 

5.1. Néhány korszerű eljárás nagyvonalú ismertetése 

A XX. század utolsó harmadában, a gazdaságilag fejlett és erős társadal-

makban, jelentős változás állt be a fogyasztási struktúrákban, a fogyasztói 

szokásokban. Megjelent és egyre erősödött a változatosság, a sokféleség 

iránti igény, ami nehéz feladat elé állította a termelőket, a szolgáltatókat, a 

fuvarozókat egyaránt. Az egyre szigorúbb követelményeknek való megfe-

lelés érdekében az üzemszervezés, a logisztika, a marketing és egyéb terü-

leteken igénybe kellett venni a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati mód-

szereket, kihasználva az alkalmazásukban rejlő lehetőségeket. 

Az alábbiakban néhány alapvető elv, módszer, irányzat vázlatos leírása 

olvasható. Részletekbe menő tárgyalásuk a vonatkozó szakirodalmakban 

megtalálható. 

A lean filozófia  

A lean filozófiára épülő lean production (karcsúsítás) lényege, hogy a 

termék minimális erőforrás lefoglalásával és felhasználásával legyen elő-

állítható. Ennek része a szervezet karcsúsítása, a vállalat méretének csök-

kentése, a készletek minimalizálása és a felesleges kapacitásoktól való 

megszabadulás. A lean velejárója a termelési folyamatok átszervezése, a 

gyártási mélység csökkentése (make or buy) és tágabb értelemben a „ter-

melésidegen” feladatok (pl. csomagolás, karbantartás, energiaellátás, ta-

karítás stb.) kihelyezése (outsourcing).   

A lean filozófia öt alappilléren nyugszik, ezek alapján állapítja meg az 

általa definiált veszteségtípusokat, és az ezek eliminálására kitalált eszkö-

zöket. Az öt alapelv a következő: 

- az első alapelv az érték elve, azaz meg kell határozni azokat a folya-

matokat, melyek vevőink számára értéket képviselnek, 

- második alapelv az értékáram elve, mely nem jelent mást, mint azt, 

hogy meg kell határozni a folyamatot, mely az érték létrehozásához, 

előállításához szükséges, 

- harmadik alapelv az áramlás elve, ki kell alakítani a konkrét, lehető-

leg csak értéket teremtő tevékenységeket tartalmazó áramlási folya-

matot, 
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- negyedik alapelv a húzó elv alkalmazása, mely biztosítja, hogy csak a 

valós vevői igények miatt kerüljenek az értékteremtő folyamatok kivi-

telezésre, 

- végül, de nem utolsó sorban fontos alapelv a folyamatos fejlesztés, 

japánul a kaizen elve.  

 

Folyamatainknak a valóságban általában kevesebb mint 10%-a ad értéket 

a vevő számára, ami azt jelenti, hogy jelenlegi tevékenységeink 90%-a a 

vevői értékteremtés szempontjából felesleges. Persze ennek a 90%-nak a 

megszűntetése nem reális cél, de kijelöli azt az elérendő állapotot, melyet 

a lean menedzsment állandó, kis lépéseken keresztül történő fejlesztéssel 

végső soron elérni kíván.  

A karcsú vállalat az előbbiekben említett elveket a megvalósítás során 

számos konkrét eszközzel egészíti ki, ezen eszközök segítségével érhető 

el jelentős megtakarítás a fizikai folyamatok során. Ilyen eszköz minde-

nek előtt a JIT-koncepció, valamint a kanban kártya alkalmazása, az 

ütemidő elemzése, a sorozatnagyság csökkentése, a gyors gépátállítások 

(SMED), a vizuális menedzsment különböző megoldásai, és még sok más 

eszköz áll rendelkezésünkre a veszteségek csökkentésére [1]. 

A just in time (JIT) – koncepció 

A JIT tulajdonképpen egy új gyártási és logisztikai stratégia, amely a gaz-

daságosság növekedését eredményezi az idő- és költségnövekedés elkerü-

lése révén [28]. 

A JIT-koncepció fő elemei Wildemann szerint [26], [27]: 

- az integrált információfeldolgozás: gyors információ továbbí-

tás a beszállítón, a gyártón keresztül egészen a felhasználóig,      

- a gyártás-szegmentálás: a termelés tagolása lehetőleg önálló, 

felelős egységekre bontva, 

- a gyártással szinkron anyagellátás. 

 

 

 



136   ÜZEMSZERVEZÉS 

www.tankonyvtar.hu    Kovács Péter et al., BME 

A JIT-koncepció bevezetésétől általában a következő eredményeket vár-

ják: 

- az átfutási idők csökkenése, 

- jelentős készletcsökkenés, 

- nagyobb rugalmasság, kisebb tőkelekötés mellett, 

- a termeléshez szükséges terület csökkenése, 

- a termékminőség javulása, 

- egyszerűbb, áttekinthetőbb munkafolyamatok [15]. 

A JIT-koncepció alapelvei és alkalmazási feltételei [9]: 

- a JIT-megoldásban résztvevő egységek csak akkor kezdhetik 

meg az adott alapanyag, alkatrész stb. gyártását vagy szerelé-

sét, amikor arra az azt felhasználó egységeknek szükségük 

van, 

- az anyag- és áruáramlás megszervezése az „elszállítási elv” 

szerint történik, vagyis, hogy a logisztikai lánc következő ele-

me „húzza” el igénye szerint a szükséges anyagot, 

- a felhasználó (igénylő) egységeknél az időben pontos beszállí-

tások következtében a korábbiakhoz képest jóval kisebb kész-

letek tárolására van szükség, 

- szoros partneri együttműködés a beszállítók és a felhasználók 

között, 

- a dolgozók képzése és motivációja a felelősségteljes minőségi 

munkavégzésre. 

A JIT-koncepció alkalmazása csak gondosan kiválasztott alkatrészek, 

termékek, beszállítók, gyártók és szolgáltatók, illetve logisztikai láncok 

esetében lehetséges. A JIT-képes alkatrészek fő jellemzői a 25. táblázat-

ban láthatók (137. oldal). 
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JIT-képes alkatrészek Nem JIT-képes alkatrészek 

- nagy térfogatú, vagy egységra-

kományba összefogható apró al-

katrészek 

- nagy értékű 

- nagy mennyiségben kerül fel-

használásra 

- sokféle változatban kerül fel-

használásra 

- kis beszerzési kockázat 

- rövid gyártási idők a beszállí-

tóknál 

- kis térfogatú 

 

- kis értékű 

- kis mennyiségben kerül fel-

használásra 

- nagy beszerzési költségű 

- nagy beszerzési kockázat 

- hosszú szállítási idők 

- gyorsan igényelt (pl. pót-) al-

katrészek 

25. táblázat. A JIT-képes alkatrészek főbb jellemzői [15] 

 

A Kanban-rendszer 

A Kanban-rendszert a japán Toyota cég fejlesztette ki. A Kanban szó kár-

tyát, vagy táblát jelent. A rendszer lényege, hogy a termelő és a felhaszná-

ló helyek között működő, ún. önszabályozó köröket (Kanban-körök) al-

kalmaz [12]. 

A Kanban-körök működési elve a 49. ábrán (lásd a 138. oldalon) követhe-

tő. Amint valamely felhasználónál (pl. a készáruraktárban) az értékesíté-

sek, eladások miatt „hiány” keletkezik, információ (az ábrán szaggatott 

vonallal jelölve) jut el az aktuális „termelőhöz” – jelen esetben az 1. 

ütemraktárba –, kérve a szükséges alkatrészeket a szerelés számára. A 

szerelés befejezése után a készáru raktárban az előző napon keletkezett 

hiányt (az előző napi eladást) így pótolják. Az említett információkat az 

ún. Kanban-kártya tartalmazza, amelyen fel vannak tüntetve mindazok az 

adatok, amelyek az igényelt alkatrészekre, valamint a szállítás helyére 

vonatkoznak. Ez a folyamat egy vertikális láncon keresztül egészen a be-

szállítási körig tart, valamennyi gyártási szakaszon keresztül. 
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49. ábra: A Kanban-rendszer működési elve [15] 

 

A Kanban-rendszer megfelelő funkcionálásához a következő szabályokat 

kell betartani [15]: 

- a felhasználó sohase igényeljen a szükségesnél több anyagot, illetve 

ne tegye ezt meg a szükségesnél korábban, 

- a termelő sohase termeljen több alkatrészt a szükségesnél, és ne to-

vábbítsa azt a szükségesnél korábban, 

- általában „napi”, vagy még kisebb adagokat kell gyártani, 

- csak minőségileg megfelelő alkatrészeket szabad a felhasználóhoz 

továbbítani, 

- a gyártást irányítónak egyenletesen kell leterhelnie az egyes gyártó 

területeket. 

 

Egy Kanban-körön belül dolgozó személyzet autonóm, önszabályozó 

munkacsoport, amely teljes mértékben felelős a munkájuk minőségéért, 

az anyagutánpótlásért és a gépek karbantartásáért. A legfőbb elv az ún. 

„elszállítási elv”, ami azt jelenti, hogy a szükséges anyagot mindig a fel-

használó hozza el a termelőhelytől.  

 

Az ERP-rendszerek 

Az ERP (Enterprise Resource Planing) rendszerek, azaz integrált vállalat-

irányítási rendszerek egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy a vállalat-

vezetés különböző funkcióiban egyidejűleg több felhasználó is használ-

hatja a bennük megtalálható eszközöket és adatokat. Ennek lehetővé válá-

sával az előzőekhez képest nemcsak gyorsabbá, hanem egyúttal megbíz-
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hatóbbá is válik a vállalatirányítási rendszerek működtetése, vagyis ezál-

tal az általuk irányított operatív folyamatok hatékonysága is. 

Ezek nélkül az integrált rendszerek nélkül manapság a legtöbb korszerű 

üzemszervezési filozófia megvalósítása nagy nehézségekbe ütközik, vagy 

gyakorlatilag lehetetlen feladat.  

Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP-k) főbb jellemzői: 

- a rendszer legfontosabb feladata a vállalatok hatékony működtetésé-

hez szükséges erőforrások folyamatos (újra)tervezése, 

- úgynevezett standard szoftverek, amelynek lényege az, hogy készen 

megvásárolhatók (nem kell vállalati célra külön kifejleszteni egy in-

tegrált rendszert), működésüket egy elképzelt általános vállalati adat-

modell alapján programozzák le, ezért számtalan úgynevezett stan-

dard funkcióval rendelkezhetnek, amelyeket aztán a vállalat igényei-

nek megfelelően kell rendszerbe állítani, majd a megfelelő paraméte-

rezéssel ellátni (a rendszer „testre szabása”), 

- egy adott vállalat valamennyi adatfeldolgozását megvalósító egységes 

információs rendszerek, így az egész vállalatra kiterjedő informatikai 

integrációt képesek megvalósítani, 

- egységes információs rendszerben integrálódnak a különböző vezetői 

információs funkciók, vezetői döntéstámogató funkciók, valamint a 

vállalati alrendszerekben keletkező üzleti tranzakciókat feldolgozó 

funkciók, 

- a vállalatoknál kialakult vertikális és horizontális munkamegosztásnak 

megfelelően funkcionális részekre oszlanak, 

- az integrált rendszerekben nincsen többszörös adatbevitel, a tevékeny-

ségek nem keveredhetnek, duplikálódhatnak, 

- az ERP-k alapvető fontosságú elemei az ún. adatraktározási, valamint 

adatbányászati technikák, amelyek megkönnyítik az operatív vállalati 

folyamatok során keletkező adatok sokszempontú tárolását, csoporto-

sítását, lekérdezését, vagyis az adatok hatékony kezelését [2].  

 

A megfelelő kiépítettségű vállalatirányítási rendszerek teszik lehetővé 

olyan speciális szoftverek alkalmazását, amelyek a termelés-tervezés és a 

gyártásirányítás egyes részfeladatait oldják meg. Ilyenek például – többek 

közt – az MRP-rendszerek és az OPT-rendszer. 
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Az MRP-rendszerek 

Az első erőforrás-tervező rendszert a 60-as években az IBM fejlesztette ki 

MRP I néven (Material Requirement Planning). Elsősorban az anyag-

szükséglet tervezésre szolgált. Lényege, hogy a késztermékben megteste-

sült anyagmennyiségből – a technológiai műveletek jellemzőinek ismere-

tében – „visszafelé” haladva állapítja meg az alapanyag-szükségletet. A 

később továbbfejlesztett MRP II változat (Manifacturing Resource 

Planning) számos egyéb szolgáltatást is nyújt. 

Mindkettő azonos logikai alapokon működő tervezési, irányítási rendszer. 

Központi részük az általános adatbázis, amelyben többek között megta-

lálható a gyártási ütemterv, a kiinduló anyagok listája, a raktárkészletek 

adatai, a megrendelések nyilvántartásához stb. szükséges adatok. Az MRP 

II rendszer további lehetőségeket is nyújt pl.: a kapacitás-tervezéshez, a 

pénzügyi információs rendszer kialakításához, a kutatás-fejlesztéshez, a 

marketing tevékenységhez szükséges adatok, illetve a szimuláció lehető-

ségének biztosításával. 

Az MRP II felhasználói négy csoportba sorolhatók (26. táblázat, lásd a 

141. oldalon). Az 1. csoportba azok a vállalatok tartoznak, amelyek az 

üzleti élet minden területén támogatást várnak a rendszertől, a 2. csoport-

ba azok, amelyek elsősorban a termelés (gyártás) tervezésére és irányítá-

sára, a 3. csoportba azok, akik csak a készletek nyilvántartására és végül a 

4. csoportba azok tartoznak, amelyek csak adatfeldolgozásra használják 

[10]. 
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A felhaszná-

lók csoportja 

Az MRP II felhasználási területei 

1. 
- az MRP II alkalmazása az üzletvitel elősegítésére: 

 az eladás, a pénzügy, a gyártás és a szervezés 

területére 

 a művezetők és a beszerzők számára készített 

ütemtervek kidolgozására 

2. 
- csak termelésirányításra 

- helyi kapacitás-tervezésre és műhelyirányításra 

3. 
- csak a készletek nyilvántartására 

4. 
- csak adatfeldolgozásra 

26. táblázat. Az MRP II-t felhasználók csoportosítása [10] 

Az OPT-rendszer 

Az ugyancsak az USA-ban kifejlesztett rendszer adatbázisa megfelel az 

MRP-rendszerek adatbázisának, de eltér a két rendszer tervezési módsze-

re. Az OPT-rendszer (Optimized Production Technology – optimalizált 

gyártástechnológia) segítségével meghatározhatók a gyártási folyamat 

szűk keresztmetszetei, segíti e keresztmetszetek optimális leterhelésének 

tervezését, a rendelési és az átfutási idők, valamint a forgó készletek 

csökkentését. A rendszer alapjául szolgáló fontosabb gyártásfilozófiai 

szabályok: 

- a gyártási folyamatot, és nem a kapacitást kell kiegyenlíteni, 

- valamely kapacitás rendelkezésre bocsátása és kihasználása nem 

ugyanazt jelenti, 

- a szűk keresztmetszet átfutási ideje során elvesztegetett egy óra az 

egész rendszer szempontjából egy órás veszteséget jelent, 

- a nem szűk keresztmetszetekben megtakarított egy óra nem okoz átfu-

tási idő csökkenést, 

- a szállítási és a gyártási sorozatnak nem kell feltétlenül megegyeznie, 

- a gyártási sorozatnagyság nem konstans, 

- az egyedi optimumok összege nem azonos a teljes rendszer optimu-

mával [19]. 
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A minőség minden területen való folyamatos, majd radikális javítását cél-

zó – a folyamatok és a termék összetevőinek teljes körét érintő – szerve-

zési módszerek közül a TQM és a BPR módszereket említjük. 

A TQM – teljeskörű minőségmenedzsment 

A teljeskörű minőségmenedzsment (Total Quality Management) a minő-

ségbiztosítás legfejlettebb formája. Olyan vezetési, szervezési filozófia, 

amely a szervezet, a rendszer minden folyamatának, termékének és szol-

gáltatásának állandó javítására törekszik. Súlyt helyez a változások meg-

értésére, kiemeli a mérés fontosságát, a vevő szerepét és a munkatársak 

részvételét a szervezet minden szintjén e javítás végrehajtásában. Minde-

zekkel lényegében a vevő, adott termék iránti, bizalmának, elégedettségé-

nek fokozását kívánja elérni. 

A TQM három alapelve: a vevőközpontúság, a folyamatos javítás és a 

csoportmunka. Eszközei közé tartozik a vevők igényeinek megismerése 

közvetlen kapcsolatok kialakításával, folytonos információ-gyűjtéssel, 

valamint a végtermék folytonos hozzáigazítása a megismert követelmé-

nyekhez [16].  

A BPR-módszer 

A BPR (Business Process Reengineering/Redesign) szervezési módszert a 

nyolcvanas évek második felében fejlesztették ki és kezdték alkalmazni. 

Lényege az újjáalakítás (reengineering), a folyamatok alapvető újragon-

dolása azzal a céllal, hogy ugrásszerű javulást lehessen elérni a működés-

ben. A BPR nem folyamatosan és egymás után megtett kis lépésekkel 

javítja a működést, nem bajlódik meglévő struktúrákkal, hanem újakat 

teremt a régi helyett (evolúció helyett revolúció).  

A kilencvenes évek elejétől mind a Távol-Keleten, mind pedig az Egye-

sült Államokban felismerték, hogy a TQM-nek és BPR-nek – totálisan 

eltérő filozófiájuk ellenére – számos érintkezési pontja van, hasonló ele-

meket is tartalmaz, így a két módszer együttes alkalmazása hozza meg a 

valódi sikert [16]. 

Az új termelési filozófiák és szervezési módszerek alkalmazása a termelé-

si folyamatok számos jellemzőjét változtatta meg (27. táblázat, lásd a 143. 

oldalon). 
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Hagyományos Korszerű 

- hosszú termelési átfutási idő 

- termelés prognózis alapján 

- a termelés kínálat orientált 

(push-típusú termelés) 

- raktári készletekben rugalmas 

- nagy készletek (készlet orientált 

ellátás, elosztás) 

- szállítások nagy ráfordítással 

- rövid termelési átfutási idő 

- termelés megrendelésre 

- a termelés igényorientált (pull-

típusú termelés) 

- termelésben rugalmas 

- minimális készlet (folyamat 

orientált ellátás, elosztás) 

- JIT-elvű szállítás 

27. táblázat. A hagyományos és a korszerű termelési folyamatok főbb 

jellemzői [16] 

 

5.2. Szimulációs eljárások alkalmazása az üzemszervezésben 

5.2.1. A szimulációs eljárások helye a termelési rendszerek és 

folyamatok tervezésében 

Az összetett termelési rendszerek tervezése, működési paramétereik opti-

malizálása egyre bonyolultabb feladatok elé állítja a tervezőket. Az anali-

tikus eszközökkel már kezelhetetlen, differenciálegyenletekkel, sztoc-

hasztikus rendszermodellezési eljárásokkal megoldhatatlan problémák 

azonban korszerű számítástechnikai eszközökkel hatékonyan modellezhe-

tők. 

A számítógépek segítségével nap mint nap újabb és újabb lehetőségek 

tárulnak fel a gazdaság különböző területein a termékek gyártásában ép-

púgy, mint a szolgáltatások színvonalának folyamatos növelésében. Ilyen 

információ szolgáltatási kategóriába tartozik a vezetői döntések tényszerű 

objektív adatokkal történő előkészítése, illetve a rendelkezésre álló infor-

mációk alapján a legnagyobb valószínűséggel várható előrejelzési infor-

mációk meghatározása. Napjainkban a személyi számítógépek számítási 

kapacitása és memóriájának mérete lehetővé teszi, hogy ezeket a sok 

számítást és adattárolást igénylő feladatokat olyan szimulációs eszközök 

segítségével tervezzék meg, amelyek tanulmányozhatóvá teszik a rend-

szerek várható működését, mielőtt a valóságban megépítették volna azo-

kat (50. ábra, lásd a 144. oldalon). 
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50. ábra. A különböző döntéstípusokhoz szükséges információ- és 

ismeretigény [22] 

A különböző peremfeltételeknek leginkább megfelelő termelési struktúra 

kialakítása a korszerű tervezés egyik alapvető kritériuma. Az optimális 

működési paraméterek meghatározása modellen végzett kísérletezéssel 

válik lehetségessé (51. ábra, lásd a 145. oldalon). Ugyanakkor a termelési 

és logisztikai rendszerek modellezése elsősorban a nagyszámú és külön-

böző dimenziójú külső tényező miatt analitikus eszközökkel (pl. differen-

ciálegyenletek megoldásával) nem célravezető [22]. 
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51. ábra: A vállalati működés hatékonyságának növeléséhez alkal-

mazható eszközök rendszerezése [22] 

A termelési folyamatok tervezésének egyik alapvető feladata az igények 

időkésés nélküli kielégítése, azaz annak megvalósítása, hogy lehetőleg ne 

legyen tárolás a gyártás és a rendelés között. Ekkor a drága gyártó beren-

dezéseket teljesen ki tudnánk használni. Ilyen termelési rendszer azonban 

csak akkor létezne, ha előre ismerhetnénk a rendszer összes szükséges 

irányító paraméterét. A gyakorlatban tehát a rendelésnek, a gyártmánynak 

vagy az erőforrásoknak várakoznia kell: 

- a rendelésnek azért, mert a gyártó rendszer az előző termékkel van 

elfoglalva, 

- a gyártmánynak azért, mert a rendelések nem folyamatosan érkez-

nek, 

- az erőforrásoknak azért, mert a gyártási kapacitásuk nincs folya-

matosan leterhelve. 

 

A szimulációval a vállalkozások üzleti, termelési, szállítási folyamatainak 

elemzése végezhető el. Az eljárás lényege, hogy modellezési lépések se-

gítségével létrehozzuk a számítógépen belül a vizsgált rendszer valami-

lyen egyszerűsített mását. A szimuláció a valós rendszer olyan virtuális 
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másolata, amely a valós rendszert alkotó részelemek viselkedése és meg-

figyeléseink, méréseink alapján közvetlenül vizsgálhatóvá teszi a vizsgált 

rendszer minden modellezett tulajdonságát. 

A modellt a számítógépen belül a valóságos folyamatban adott szempont-

ok figyelembevételével kell kialakítani. Előfordulhat, hogy ugyanazon 

folyamat más tulajdonságainak megfigyeléséhez más-más típusú modellt 

kell elkészíteni. Bemenő adatokként a termelési illetve a vállalati adatbá-

zisokból (ERP rendszerekből) nyerhetők a konkrét értékkel rendelkező 

paraméterek, vagy matematikai statisztikai eszközök segítségével való-

színűségi változók illetve eloszlás függvények alkalmazhatók. 

A szimuláció segítségével a virtuálisan létrehozott folyamatokat gyorsab-

ban és alaposabban lehet vizsgálni, mint a hagyományos tervezési eljárá-

sokkal. A szimuláció a futtatás alatt képes a termelési és logisztikai rend-

szerek minden előre meghatározott működési paraméterét tárolni. Ezek a 

paraméterek a futtatás után részben vagy teljesen automatikusan kiérté-

kelhetők. 

Természetesen a szimulációval nemcsak meglévő rendszerek tulajdonsá-

gait lehet vizsgálni, hanem kipróbálhatók „mi lenne, ha” típusú kérdések-

re adott rendszer válaszok. Pl.: 

- mi lenne ha, az adott munkahely ütemidejét csökkentenénk?  

- mennyivel növekedne a rendszer átbocsátó képessége, ha bizonyos 

munkahelyek eltérő műszak számban dolgoznának? 

- mi történne, ha további kiszolgáló eszközöket a termelésbe állíta-

nánk? 

- milyen hatása lenne a munkahelyek számának, típusának, térbeli 

elrendezésének megváltoztatása a kihasználtságra, az átfutási idő-

re, a termelési költségekre? 

 

5.2.2. A szimulációs technikák rendszerezése 

A szimuláció típusai: 

- statikus (a rendszernek egy adott időszakbeli viselkedését model-

lezi), illetve 

- Dinamikus (a rendszer működésének időbeli változásait modelle-

zi), 
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- determinisztikus (egy adott, változatlan  adatsoron fut a modell), 

illetve 

- sztochasztikus (véletlen adatsoron fut a modell), 

- véges idejű (időben korlátozott adatbázist alkalmaz a modell), il-

letve 

- végtelen idejű (a rendszernek azt az állapotát keresi meg, amely 

korlátlan idejű futtatás során alakul ki, stabilizálódik), 

- folytonos (a modell alapjául szolgáló adatbázisok analitikus függ-

vényekkel írhatók le), illetve 

- nem folytonos, diszkrét (fel lehet sorolni, hogy milyen értékeket 

tudnak felvenni a bemenő adatok). 

 

Ennek megfelelően a szimulációs programok típusai: 

- folytonos rendszerek szimulációs programjai, 

- nem folytonos rendszerek szimulációs programjai. 

 

Számítógépes szimulációs modell készíthető hagyományos programozási 

nyelveken (pl. Dbase, Pascal, Fortran, Java stb.) illetve külön erre a célra 

fejlesztett szimulációs nyelveken (Simula, SimScript, SUBSET stb.). A 

hagyományos programozási nyelveken fejlesztett modellek 

- a modellezés által támasztott belső igényeknek felel meg, 

- “testre szabottak", 

míg a vásárolt, általános célú szimulációs nyelven készített modellek 

- a felhasználók széles köre számára készülnek, 

- differenciált igényeknek felelnek meg, 

- széleskörű szakmai tapasztalatra épülnek, 

- szakmai intelligenciát testesítenek meg. 

 

A szimulációs programcsomagokban a modell építése grafikus felületen, 

előre meghatározott modell elemekből lehetséges. Előnyük a modell épí-
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tésének gyorsasága és az egyszerű használat, hátrányuk, hogy bizonyos 

speciális esetekben nem alkalmazhatóak (pl. ismeretlen rendszerelmek 

illetve kapcsolat típusok esetén). 

 

Szimulációs alapfogalmak 

A szimulációs nyelvekben programozási forráskódok segítségével lehet a 

rendszermodellt leképezni. A szimulációs modellek többféle entitás osz-

tályt (valaminek a létszerűsége, létezése) tartalmaznak, mint pl. munkahe-

lyeket, eszközöket, tranzakciókat, várakozó sorokat. A munkahely és az 

eszközök a gyártórendszer alkotóelemei, melyek végrehajtanak vagy segí-

tenek egy-egy műveletet. Az entitás attribútumai (olyan tulajdonságok, 

mely elválaszthatatlanul hozzátartoznak valamihez vagy valakihez) jelen-

tik a jelen vagy a múltbeli állapotot, mint pl. egy gép üzemel, várakozik, 

elromlott vagy javítás alatt van. A tranzakció egy alkatrész, információ, 

vagy más alkotóelem feldolgozását jelenti, mely felhasználja a gyártó-

rendszer eszközeit. A tranzakció attribútumai értékek, melyek megkülön-

böztetik más tranzakcióktól, mint pl. műveleti idő kezdete, termék kód, 

esedékesség dátuma, stb. Egy várakozó sor (puffer) az a hely, ahol egy 

tranzakció várakozik egy eszközre. A sorban álló tranzakciók száma a 

várakozó sorok jellegzetes attribútumai. A rendszer modell maga is egy 

entitásnak tekinthető, amely rendelkezik attribútumokkal, mint pl. az ak-

tuális szimulációs idő, a munkában lévő gyártmányok száma, stb. 

A modell állapota adatbázis (rekord), amely a modell pillanatnyi belső 

viszonyait mutatja. Értékét általában az entitások attribútumainak értékei 

határozzák meg. A rendszer állapota valamely esemény hatására változik 

meg. Az esemény időben meghatározott pillanatban következik be, általá-

ban egy reláció teljesülése hatására. Mivel termelési és logisztikai rend-

szerekben az állapotváltozások diszkrét időpontokban lépnek fel, az ilyen 

modellezést diszkrét esemény szimulációnak nevezik. 

Egy eseményt azonosítójával, bekövetkezése feltételeinek relációjával, 

ezek időpontjával, és az esemény által feldolgozott entitásokkal írhatunk 

le. A soron következő eseményeket a megelőző események ütemezik. Az 

események között eltelt idő lehet konstans, a modell bemenő adata, vagy 

valamilyen eloszlásfüggvény szerint véletlenszerűen változó. Az üteme-

zett események halmaza, a bekövetkezés időbeli sorrendjébe rendezve 

alkotja az eseménylistát. A minősítési indexeknek két típusa létezik: 
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- azok az indexek, amelyek a szimulációs idő minden pontjában 

rendelkeznek értékekkel, mint pl. egy várakozó sor hossza vagy 

egy eszköz állapota, időben változó indexek, 

- azokat az indexeket, amelyek csak események idején mérhetők, 

mint pl. az az időtartam, amelyet egy alkatrész a gyártásban eltölt, 

megfigyelhető indexeknek nevezzük. 

 

5.2.3. Szimulációs programcsomagok alkalmazása a termelés-

tervezésben 

Az ideális szimulációs program a programozási nyelv és a programcso-

mag kombinációja, a szimulátor. A szimulátorok sokszereplős, összetett, 

térben kiterjedt, ellátási, gyártási, elosztási feladatokkal tűzdelt logisztikai 

folyamatok modellezésére alkalmasak. Egyetlen szoftver környezetben 

teszik lehetővé a modell szabványos elemekből való felépítését és kalibrá-

lását, továbbá futtatását és a kapott eredmények értékelését különböző 

kiindulási paraméterek mellett. Emellett forráskódot is generálnak, ami 

később a felhasználó által tetszőlegesen szerkeszthető. A felhasználónak 

lehetősége van változtatásokat végrehajtani, és ezek hatásait rövid időn 

belül mérőszámok formájában meghatározni (pl. költség, idő, kapacitás 

kihasználás, összetett mérőszámok) [24]. 

A szimulációs eljárásokat esettanulmányok formájában alkalmazzák szer-

vezési feladatok megoldására és döntés előkészítésre. Egy szimulációs 

esettanulmány elkészítésének lépései a következők: 

- a feladat leírása, a folyamatok lehatárolása, a rendszerelemek és 

kapcsolataik meghatározása, 

- a működési információk összegyűjtése, 

- a rendszerműködés törvényszerűségeinek feltárása, 

- a lehetséges megoldások feltérképezése, 

- a rendszer leírása (adatbázisok, AutoCAD rajzok, statisztikai ada-

tok, ERP rendszer kapcsolódási pontok), 

- a szimulációs modell megépítése (forráskód előállítása), 

- ellenőrzés és megerősítés, 

- a szimulációs program futtatása mintaadatokkal, 

- a valóságos rendszer bemenő adatainak alkalmazása, 
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- a rendszer működési tartományán belül kísérletek végzése, 

- elemzések végzése és következtetések levonása, 

- az eredmények bemutatása és dokumentálása (részben vagy telje-

sen automatikusan). 

Nagy rendszerházak (Labview, Taylor, Witness, Arena) olyan környezetet 

fejlesztenek, amelyben a termelési és a logisztikai folyamat szimulációs 

modelljének felépítése válik lehetségessé. Ilyen környezetben a modell 

felépítése akkor is egyszerűen megoldható, ha kevés információ áll ren-

delkezésre a rendszerelmek viselkedéséről, kapcsolódásáról, és ekkor is 

lehetségessé válik a valóságos rendszer működés tulajdonságainak vala-

milyen célfüggvény (pl. költség, várakozási idők, kihasználtság mutatók) 

szerinti optimalizálása. A szimulátorokkal nagyszámú futtatás végezhető 

a vizsgált modellen, különböző bemenő adatokkal, és a különböző bi-

zonytalansági tényezők hatásának figyelembevételével. A futtatási ered-

ményekből statisztikai módszerrel határozhatók meg a közelítően optimá-

lis megoldások. A modellekben egyre nagyobb szerepet kapnak a neurális 

hálózatok és a genetikus algoritmusok [25]. A rendszerházak által kifej-

lesztett és forgalmazott szimulációs programcsomagok (szimulátorok) 

jellemzői, hogy: 

- PC-n futtathatók, 

- alkalmazhatók  hagyományos operációs rendszerekben: Windows 

NT, XP, Vista stb., 

- nem folytonos események rendszerének (azaz logisztikai, termelé-

si folyamatok) szimulációjára alkalmasak. 

A következő feladatokat végzik el egyetlen eszközben integrálva: 

- modellezés, 

- szimuláció, 

- az elemek animációja, 

- az eredmények bemutatása, elemzés és dokumentáció. 

A modellek alapjául a rendszer elemeinek (entitások és azok attribútumai) 

térbeli elhelyezkedése és a rendszerelemek közötti kapcsolatok (tranzak-

ciók) szolgálnak (52. ábra, lásd a 151. oldalon). 

 

 



5. ÚJABB MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA AZ ÜZEMSZERVEZÉSBEN 151 

 Kovács Péter et al., BME  www.tankonyvtar.hu 

 

 

52. ábra. A modellezésre kijelölt objektum (pl. gyártósor) CAD alapú 
elrendezés terve és a rendszerelemek közötti kapcsolatok Forrás: 

http://www.taylor.com/ 
 

A szimulációs modellezéssel összetett és drága berendezésekből álló termelési 
rendszerek tanulmányozhatók, optimális elrendezésük, a gépek és a kiszolgáló 
eszközök típusa, száma, az elemek közötti kapcsolati rendszer megszervezése 
válik lehetővé. Eközben a modellezett rendszer 3D animációs megjelenítésére 
is lehetőség van (53. ábra). 

 
53. ábra. Példa egy összetett gyártósort szimuláló modell 3D megjele-

nítésére (Taylor II) Forrás: http://www.taylor.com/ 

http://www.taylor.com/
http://www.taylor.com/
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A modell futtatása során kialakuló, valamilyen szempontból optimális 

rendszer dokumentációja (minősítési indexek) is automatizálható a szi-

mulátorok segítségével. Sorban állási idő és kihasználtság diagramok, a 

rendszerek megbízhatóságára vonatkozó számszerű értékek alapján dönt-

het a felhasználó a kialakításra kerülő rendszer végleges paramétereiről 

(54. ábra, lásd a 153. oldalon). Léteznek olyan összetett szoftver megol-

dások is, amelyek ERP rendszerekkel összekapcsolódva folyamatosan 

frissített adatbázisok alapján származtatott célfüggvény szerint automati-

kusan keresik meg a rendelkezésre álló állapottérben a célfüggvény sze-

rinti legjobb logisztikai megoldásokat (55. ábra, lásd a 154. oldalon) 

[25]. 

A termelés tervezés egyik legfontosabb kérdése, a termelésütemezés. A 

hosszadalmas, tervező asztal melletti, Gantt diagram szerkesztés a számí-

tógépes szimulációs rendszerek  segítségével végezhető el. A szimuláto-

rokhoz kapcsolódnak olyan véges kapacitás ütemező programok, amelyek 

a vállalatirányítási rendszerekben (ERP) szereplő adatokat használják fel, 

és a gyártás finomprogramozását teszik lehetővé (MRP, Material 

Resources Planning, anyagszükséglet tervezés). A legtöbb ilyen alkalma-

zásban: 

- fel kell építeni a gyári, üzleti, stb. folyamatokat, erőforrásokat, 

minden termelési, működési paraméterükkel együtt, 

- be kell vinni a rendelésállományt, az elvégzendő feladatokat, 

- ezután következik az ütemezés, a hagyományos termelés tervezési 

algoritmus előre, hátra vagy kétirányú ütemezéssel, mely a terve-

zési idősíkon többször végighaladva a megfelelő helyekre illeszti 

az elvégzendő munka műveleteit (tranzakciók), elkerülve emberi 

hibákat, 

- a felhasználó ütemezhet prioritás, fordított prioritás, határidő és 

egyéb tényezők szerint.  A szimulátor program az idősíkon az 

ütemezésen egyszer halad végig, és minden befejezett művelet 

után ellenőrzi, hogy mi a következő elvégezhető művelet. Ezzel a 

módszerrel tömörebb termelési tervek készíthetők, ami egyenletes 

erőforrás kihasználtságot eredményez. A programokat a felhasz-

náló saját algoritmusunkkal is elláthatja, ami növeli az alkalmaz-

hatósági területüket. Az ilyen módon kialakított ütemezővel haté-

konyan lehet átütemezni, a különböző változásoknak, változtatá-

soknak eleget tenni. Kipróbálhatók a „mi lenne, ha” típusú válto-
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zatok minden következmény nélkül, mint a hagyományos szimu-

láció esetén. 

 

A fejlesztések másik korszerű iránya a 3D modellezés mozgó virtuális 

kamerával való megjelenítése (56. ábra, lásd a 154. oldalon), amelynek 

segítségével a térbeli elhelyezkedés kritikus pontjai, a különböző anyag-

mozgatási, komissiózási problémák tanulmányozhatók. A 3D megjelení-

tés nem csupán a modellezés látványosságát hivatott növelni, hanem a 

pontos térbeli kiterjedés megjelenítés következtében lehetővé válik a az 

egyes rendszer elemek egymáshoz viszonyított helyzetének megjeleníté-

se, az egymást zavaró tárgyak kiszűrése, átrendezése. 

 

54. ábra. Szimulátorok segítségével automatikusan előállítható grafi-

kus és szöveges dokumentációk 

Forrás: http://www.taylor.com/ 

 

http://www.taylor.com/
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55. ábra. Teljes ellátási lánc szimulációs modellezése a végfelhaszná-

lónál mért megbízhatósági szint optimalizálásának célfüggvényével 

Forrás: http://www.taylor-ed.com/ 

 

56. ábra. Példa egy elosztótér dinamikus 3D megjelenítésére szimulá-

ció közben változtatható nézőponttal (Taylor Enterprise Dynamics) 

Forrás: http://www.taylor-ed.com/ 

 

 

http://www.taylor-ed.com/
http://www.taylor-ed.com/
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6. A szervezéstudomány néhány nagy egyénisége 

Az alábbiakban a szervezés (és vezetés) tudományának úttörői, az elméle-

ti alapok megalkotói, az elképzelések első gyakorlati alkalmazói közül 

említünk meg néhány – a tananyagban tárgyalt témakörökkel kiemelten 

foglalkozó, a nemzetközi szakirodalomban megkülönböztetett figyelem-

mel kezelt, elsősorban külföldön élt és alkotott –, személyiséget. Bár nap-

jainkra elgondolásaikat sokan továbbfejlesztették, módosították, elmélete-

ik mégis a modern gazdasági mérnöki tevékenység bázisául szolgáltak. A 

munkamódszer-tanulmányozás, a mozdulattanulmányozás és az időta-

nulmányok, a szervezés és a vezetés törvényszerűségei azok a hagyomá-

nyos területek, amelyeket ők tártak fel [29]. 

(E tudományág neves hazai képviselői közül mindenek előtt egyetemeink 

professzorait kell megemlíteni. Kádas Kálmán, Kindler József, Ladó 

László, Nahlik Gábor, Papp Ottó, Suszánszky János, Turányi István, és 

még számos, nemzetközileg ismert és elismert szaktekintély, évtizedeken 

át oktatták a hallgatók ezreit, megismertetve őket a szervezés-vezetés tu-

dományának részleteivel. Oktatói-kutatói tevékenységük a nevükkel fém-

jelzett tankönyvek, illetve szakkönyvek tucatjainak segítségével ismerhe-

tő meg) 

6.1. Frederick Winslow Taylor (1856-1915) 

Philadelphiában született, jómódú kereskedő családba. 1883-ban a 

Stephens Műszaki Főiskolán – részidős tanulóként (közben dolgozott) – 

szerzett gépészmérnöki oklevelet, kiváló eredménnyel. Korábbi gépmun-

kási tapasztalatait is felhasználva kezdte vizsgálni a munkafolyamatokat. 

Felismerte, hogy az ösztönös munkavégzés helyett a tudatos, átgondolt, 

megtervezett és megszervezett munka hatékonysága sokkal nagyobb. 

1884-ben a Midville Acél Vállalat felső vezetésébe került, így a gyakor-

latban is kipróbálhatta vezetési elméleteit. 1898-1901 között a Betlehem 

Vasgyárban (később Betlehem Acél Vállalat) dolgozott, sikeresen alkal-

mazva munkaszervezési és menedzsment ötleteit.  

1911-ben adta ki két híres könyvét „Az üzemvezetés” és „A tudományos 

vezetés alapelvei” című műveket, amelyek témáiból élete végéig tartott 

előadásokat. 

Taylor nevéhez fűződik a munkafolyamatok részletes megfigyeléseken 

alapuló vizsgálatának kidolgozása. Ehhez a folyamatokat egészen apró 

elemeire bontotta, amivel lehetővé vált a tevékenységek részletekbe menő 
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vizsgálata, a dolgozók precíz betanítása, az alacsonyan képzett (sokszor 

analfabéta) munkaerő foglalkoztatása. A munkafolyamatok felbontása, 

megfigyeléseken alapuló elemzése nemcsak a szalagszerű gyártás és sze-

relés kialakulásában, hanem a tevékenységek későbbi automatizálásában 

is nagy szerepet játszott. 

 Híressé vált tanulmányai a lapátolással (a különböző anyagokhoz legin-

kább megfelelő alakú, méretű lapátok – többek közt a „szívlapát” – kifej-

lesztése), valamint a vasérc rakodással foglalkoztak. Részletesen megter-

vezte a tevékenységek elemeinek sorrendjét, az alkalmazandó segédesz-

közöket és munkamódszereket, amiknek eredményeképpen a munkások 

kevésbé fáradtak el, miközben rövidebb idő alatt tudták elvégezni felada-

tukat. Ez a felismerés oda vezetett, hogy a korábbiakhoz képest sokkal 

nagyobb teljesítményt követeltek meg a dolgozóktól, ugyanakkor Taylor 

ötletei, javaslatai és segédeszközei lehetővé tették a szigorú előírások be-

tartását, a magas követelményszint teljesítését. 

Számos találmánya közül említésre méltó az ún. gyorsacél (amelyet 

Maunsel White-tal közösen talált fel) alkalmazása, amelynek segítségével 

töredékére csökkent a forgácsoló szerszámok élezésére és cseréjére fordí-

tott idő. 

Taylort – egész életműve alapján – a szervezés-vezetés tudomány meg-

alapozójának, megteremtőjének tekintjük. A könyveiben leírt alapelvek 

később „Taylorizmus” néven váltak ismertté. A legfontosabb öt alapelv: 

– minden munkafolyamatot a legapróbb részletekig meg kell ter-

vezni; 

– a feladat elvégzésére ki kell választani a legalkalmasabb embere-

ket; 

– a dolgozókat megfelelően ki kell képezni az adott feladat elvég-

zésére; 

– a dolgozóknak munkavégzésük során minden segítséget meg kell 

adni a felmerült problémák megoldásában; 

– a vezetők elsődleges feladata a munkatársak támogatása, hogy 

munkájukat sikeresen végezhessék.   

 Taylor híres „ars poétikája”: 

„A munkairányító fő feladata a munkáltató jólétének a munkavállaló jólé-

te által való biztosítása.” [29], [30]. 
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6.2. Henri Fayol (1841-1925) 

Isztambulban született, ahol az apja az Aranyszarv-öbölt átívelő híd egyik 

építőmérnöke volt. A család 1847-ben költözött vissza Franciaországba. 

Fayol felsőfokú tanulmányait Saint-Étienne-ben végezte, az École 

Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne nevű bányászati egye-

temen. 19 éves korában bányamérnökként kezdett el dolgozni. 1888-ban 

bányaigazgató lett egy körülbelül 1000 fős szénbánya élén. Az itt szerzett 

tapasztalatai alapján írta meg első vezetéselméleti munkáját Ipari és álta-

lános vezetés (Administration Industrielle et Générale) címmel.  

Amíg Frederick Winslow Taylor az elvégezendő munkafeladatra koncent-

rált, Fayol inkább az emberre figyelt, aki az elvégzett feladatának a fele-

lősségét viseli. Tanulmányozta az üzemi szervezetet, elkülönítve annak 

hat alapvető funkcióját: a műszaki, a kereskedelmi, a pénzügyi, a bizton-

sági, a nyilvántartó és a vezetési tevékenységet. Hangsúlyozta, hogy ezek 

kölcsönösen függenek egymástól, a vezetésnek pedig az a dolga, hogy 

ezek súrlódásmentes működését biztosítsa. Megfigyelése szerint minél 

magasabban helyezkedik el valaki a szervezeti hierarchiában, annál lé-

nyegbevágóbb a vezetési felkészültsége és kevésbé fontos a szakmai kép-

zettsége. Megfigyelte az is, hogy a vezetés kivételével minden más mun-

kára már kora ifjúkoruktól felkészítik az embereket különböző formájú és 

szintű oktatás útján.  

Fayol meglátásában vezetni nem más mint: tervezni, szervezni, rendel-

kezni, koordinálni és ellenőrizni. 

A fayoli doktrína elsősorban a francia iparban és kereskedelemben terjedt 

el. Sikeressége a taylorizmus sikereihez mérhetők. A fayolizmusnak 

azonban van egy hibája is, mégpedig az, hogy statikus szemléletű, elha-

nyagolja a szervezet és benne a vezetés dinamikus szempontjait, amelyek 

mindenütt ott vannak ahol van újítás, korszerűsítés, fejlődés. Ennek elle-

nére Fayol elmélete a vezetéssel foglalkozó munkákra a mai napig is ki-

mutatható hatással van [29], [31]. 

6.3. Henry Laurence Gantt (1861-1919) 

Marylandben, Calvert megyében született, gépészmérnöki diplomáját 

New Jerseyben, a Stevens Institute of Technology-n szerezte. 1887-1893 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Aranyszarv-%C3%B6b%C3%B6l
http://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Saint-%C3%89tienne
http://hu.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Taylorizmus&action=edit&redlink=1
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között Taylor munkatársaként dolgozott az acéliparban, majd vezetési 

tanácsadóként fejlesztette ki az ún. Gantt-diagramokat, a különböző tevé-

kenységek tervezését, és végrehajtásának ellenőrzését elősegítő grafikus 

megoldásokat. (Általánosságban minden, a tevékenységek időbeli lefolyá-

sát ábrázoló diagramot Gantt-diagramnak tekinthetünk) Intenzíven foglal-

kozott a munka hatékonyságát és termelékenységét mérő rendszerek ki-

dolgozásával. Kifejlesztett egy, a teljesítményen alapuló bérrendszert a 

vezetők számára, ami attól tette függővé a vezetők jutalmazását, hogy 

mennyire sikeresen tanították meg beosztottaiknak a teljesítményük fej-

lesztését szolgáló módszereket.  

Ganttra nagy hatást gyakorolt Taylor munkássága, a tudományos vezetést 

azonban sokkal inkább emberközpontúan közelítette meg, mint Taylor, 

aki elsősorban az ipari munkavégzés technológiai és tudományos oldala 

iránt érdeklődött.  

Gantt hangoztatta, hogy a vállalatoknak kötelességeik vannak a társada-

lom felé, amelyben működnek [29], [32].  

6.4. Frank Bunker Gilbreth (1868-1924) és Lillian Moller 

Gilbreth (1878-1972) 

Frank Fairfieldben született, mérnöki diplomát szerzett, majd építési vál-

lalkozóként, illetve menedzser tanácsadóként dolgozott. Felesége, Lillian, 

Oaklandben született, pszichológus diplomát, majd doktori fokozatot 

szerzett. Gantt barátai és munkatársai voltak, ismerték Taylort is, lénye-

gében Taylor tanítványainak és követőinek tekinthetők.  

A Gilbreth házaspárnak köszönhető a mozdulatelemzéses munkatanulmá-

nyozási módszerek kidolgozása. Az elemi mozdulatokat – a Gilbreth név 

megfordításával – therblig-eknek nevezték. A vizsgálatokhoz speciális, 

időrögzítővel- és kijelzővel ellátott kamerát használtak. Kidolgozták a 

mozgóképtechnika alkalmazásának a munkafolyamatok vizsgálatában ma 

is érvényes alapelveit. Taylorral ellentétben – aki a tevékenységek idejét 

mérte és akarta csökkenteni – ők elsősorban a mozdulatkombinációk egy-

szerűsítésével, valamint a mozdulatok számának csökkentésével akartak 

eredményeket elérni. Alapelvük volt, hogy a dolgozó számára legkényel-

mesebb, legkevésbé fárasztó munkamódszert kell megtervezni, mert csak 

így várható el a maximális teljesítmény. 
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Említésre méltó javaslatuk volt, hogy a nővér „asszisztáljon” a sebész 

munkájához úgy, hogy a műtét közben kiszolgálja őt a szükséges eszkö-

zökkel. ugyancsak ők dolgozták ki a hadsereg számára azokat a standard 

technikákat, amelyekkel egy katona képes teljes sötétségben is szét- majd 

összeszerelni a fegyverét. 

Frank halála után Lillian tovább folytatta a legkülönbözőbb tevékenysé-

gek vizsgálatát, és számos javaslatot dolgozott ki pl. a mozgássérültek 

életének megkönnyítésére (megtervezte az „ideális konyhát”). Ezenkívül 

széles körben végzett menedzsment tanácsadói munkát több nagy nem-

zetközi cég számára [29], [33]. 

6.5. George Elton Mayo (1880-1949) 

Ausztráliában, Adelaide-ben született, pszichológus, akit ma az „Emberi 

kapcsolatok” szellemi atyjának tekintenek. 1919 és 1923 között a 

Queensland Egyetemen tanított, majd az Egyesült Államokba költözött, 

ahol a Pennsylvania Egyetemen lett tanár. 

1926-ban elfogadta a Harvard Business School ipari kutatás karának pro-

fesszori katedráját, ahol szociológiával kezdett foglalkozni. Az újonnan 

tanult szociológiai elméleteket a kor más vezetéselméleti tanulmányaira 

kezdte el alkalmazni. A kutatásokat nem mindig maga végezte, hanem 

sokszor mások kutatási eredményeire alapozva fejlesztette ki „Az ipari 

civilizáció emberi problémái” című könyvébe összegyűjtött következteté-

seit. Ebben az 1933-ban kiadott könyvben foglalta össze kutatásai ered-

ményeit, amelyek szerint a termelékenységet jelentősen befolyásolják az 

emberek közötti kapcsolatok, a pszichikus és szociális tényezők és a szer-

vezeten belül kialakult különböző viszonyok. Mayo megállapította, hogy 

a munkamegosztási viszonyok sok különböző hatalmi-, érdek- és érzelmi 

kapcsolatrendszert alakítottak ki és ezek az informális csoportok gyakran 

nagyobb hatással vannak a szervezet működésére, mint a szervezet formá-

lis egységei. 

Kutatásai során sikeresen bizonyítani tudta, hogy az ipari szervezetek 

problémáinak szociális tényezői is vannak, és nagyrészük azokkal kapcso-

latos okokra vezethető vissza. Rámutatott a szervezetek belső konfliktusa-

ihoz vezető, a munkások „érzelem logikája” és a munkairányítók „haté-

konyság és költség logikája” közötti feszültségekre.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztr%C3%A1lia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Adelaide
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichol%C3%B3gus
http://hu.wikipedia.org/wiki/1919
http://hu.wikipedia.org/wiki/1923
http://hu.wikipedia.org/wiki/Queensland
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania
http://hu.wikipedia.org/wiki/1926
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Szociol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/1933
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Mayo szerint mindkét félnek előnyére válik, ha a munkást főnökei tiszte-

lettel és szükségletei elismerésével és kielégítésével kezelik. Tehát a prob-

lémák igazi megoldása a munkakörülmények javításán messze túllép, 

Mayo javaslatára a vezetésnek több figyelmet kell fordítania a munkások-

kal kialakított kapcsolataira. 

Mayo nem részletezte ugyan a vezetés figyelmének, a csoportkapcsola-

toknak és a különleges elismeréseknek a munkások közérzetére való hatá-

sát, s nem tért ki arra sem, hogy a termelékenység javulása mennyiben az 

emberi tényezők, és mennyiben környezeti tényezők eredménye, de az 

látható volt mindenki számára, hogy az általa javasolt, még kis figyelmes-

ség is nagy előnyökkel fizetett vissza. Ezért tekintik manapság az „Embe-

ri kapcsolatok” szellemi atyjának dr. George Elton Mayot [34]. 

6.6. Henry Ford (1863-1947) 

Az amerikai polgárháború idején született egy dearborni farmon, közel 

Detroithoz, Michigan államban. 17 éves korára inas lett egy detroiti gép-

javítóban, ugyanakkor saját gépjavító műhelye is volt, ahol aratómunkás-

oknak javította a hordozható mezőgazdasági gépeket. Mechanikus tehet-

sége korán megmutatkozott, és amikor 1890-ben sikerült elhelyezkednie a 

Detroit Edison Electric Company-nál, ráébredt arra, hogy a közönséget 

jobban érdekli a közúti jármű, mint a traktor és tanulmányozni kezdte a 

benzinmotor elvét, hogy legyőzze a gőzgép súlyát. Első benzinmotorját 

1887-ben szerkesztette, majd készített többet is. Az első benzinmotoros 

„homokfutót” 1893-ban próbálta ki közönség előtt. A jármű 25 mérföldes 

sebességet ért el. 

1903-ban megalapította a Ford Motor Company-t 12 részvényessel és 

100.000 dolláros tőkével. 1920-ban napi 1000 darabot gyártott a világhírű 

Ford automobilból. 1924-ben a Ford Művek évi termelése elérte a to-

ronymagas 2 millió autót, teherautót és traktort. Sikerének titka a tömeg-

termelés módszerében és a magas bérekben rejlett. Szerény eredeténél 

fogva mély érzéssel volt dolgozói iránt és vázlatos alapelveket dolgozott 

ki a munkásokat illetően, amiket következetesen alkalmazott is. Az egyik 

alapelve az volt, hogy a lehető legmagasabb béreket fizette és ebben igazi 

reformernek számított. Egy másik gesztusa volt, hogy a jelentkezőket 

kérdés és referencia nélkül vette fel.  
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Termékeny feltalálónak számított, nevéhez 161 amerikai szabadalom fű-

ződött. A Ford Company tulajdonosaként a világ leggazdagabb és leghíre-

sebb emberei között volt. Az autóipar, a futószalagos gyártósor és a mo-

dern tömeggyártás egyik úttörőjének tekintjük. A nevéhez fűződő 

fordizmus nemcsak az autógyártást, de az Egyesült Államok közlekedését 

és egész iparát is forradalmasította. A nevét viselő, gépkocsikat gyártó 

céget máig leszármazottai vezetik. 

Híres mondata: „Vevőink minden színigényét ki tudjuk elégíteni, ha feke-

te kocsit rendelnek.” [35]. 

6.7. Galamb József (1881-1955) 

Makón született szegény parasztcsaládba.  A Budapesti Állami 

Felsőipariskolában szerzett gépészmérnöki képesítést. A főiskola elvégzé-

se után számos szakmában (pl. kovács, kútfúró, harangöntő, lakatos, gép-

kezelő stb.) szerzett képesítést, és elsajátította a lokomobilok, gőzkazánok 

és stabilgépek kezelését. Ismereteit későbbi pályafutása során eredménye-

sen kamatoztatta. Tanulmányai befejeztével végleg elhatározta, hogy au-

tókat akar konstruálni. 

Első munkahelye a diósgyőri Vasgyár volt, majd dolgozott Hódmezővá-

sárhelyen, Aradon és Békéscsabán. 1903-ban – a Magyar Automobil Rt. 

ösztöndíjának birtokában – Németországba utazott, ahol a Daimler és a 

Benz gyáraiban dolgozott, végül az Adler Automobil Company alkalma-

zottja lett, ahol motor-összeszerelőként dolgozott. Még ebben az évben az 

Amerikai Egyesült Államokba hajózott, és számos cég után, 1905-ben a 

Ford Motor Companyhoz került. Már a gyár főkonstruktőreként oroszlán-

része volt a híres Ford T-modell kifejlesztésében, amelynek során számos 

újítást valósított meg. Az ő találmánya volt az elsőként a T-modellnél 

alkalmazott bolygóműves sebességváltó és a levehető hengerfejű motor. 

Vezetésével tértek át 1913-ban a mozgó összeszerelő szalagon történő 

sorozatgyártásra. Ennek a forradalmi újításnak köszönhetően a T-modell a 

világ első népautója lett. Húsz éven át gyártották, és közel 15 és félmillió 

példányt adtak el belőle. 

A szintén magyar Farkas Jenővel 1915-ben elkészítette a Fordson-traktor, 

az első sorozatgyártású mezőgazdasági jármű terveit. Az első világháború 

alatt hadigépek (harckocsik, repülőgépmotorok stb.) szerkesztésével fog-

lalkozott. Ő tervezte a Ford máig használt márkafeliratát is. Henry Ford 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadalom
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Aut%C3%B3ipar&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fut%C3%B3szalag&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B6meggy%C3%A1rt%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fordizmus&action=edit&redlink=1
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megbecsülte tehetséges tervezőjét, Galamb József évi fizetése 75 000 dol-

lár volt, ennyit keresett akkor az Egyesült Államok elnöke is. 

1921-ben ösztöndíjat alapított olyan makói, szegény sorsú diákok számá-

ra, akik felső ipari iskolában akartak tanulni. Több alaklommal hazaláto-

gatott Magyarországra, és előadásokat tartott a Magyar Mérnök és Építész 

Egyletben. Segítségével testvérei Makón, majd később Békéscsabán céget 

alapítottak, amely a Ford-járművek (gépkocsik, traktorok, alkatrészek) 

forgalmazásával, valamint szereléssel-javítással foglalkoztak [36].  

6.8. Harold Bright Maynard (1902-1975)  

Maynard és munkatársai dolgozták ki a mérnöki szakszerűséggel folyta-

tott munkamódszer-tanulmányozást. Elképzeléseikben már akkor szerepet 

játszott a rendszerszemlélet alkalmazása a munkamódszerek tanulmányo-

zása területén. A Westinghouse Electric Corporation az 1940-es években 

támogatta Maynard és munkatársai kutatásait, amelyek – a Gilbreth-

házaspár által kidolgozott – mozdulatelemzéses munkatanulmányozási 

eljárás továbbfejlesztésére vonatkoztak. A sajtoló gépekkel végzett mun-

kához szükséges elemi mozdulatok megállapítására tízezres nagyságrend-

ben készítettek mozgófilmes felvételeket. A vizsgálatok eredményeit tar-

talmazó könyv (Maynard-Stegemerten-Schwab: „A munkamódszeren 

alapuló időmérés”) 1948-ban jelent meg. Ebben publikálták többek közt 

az elemi mozdulatok időszükségletét megadó ún. időállandók meghatáro-

zásának – még a munka megkezdését megelőző – eljárását. Ez a módszer 

(MTM), illetve az ebből kifejlesztett egyéb mozdulatelemzéses megoldá-

sok széles körben terjedtek el, elsősorban az alapvetően az emberi (sőt a 

kézi) munkavégzésre alapuló tevékenységek (pl. szerelés, konfekció-ipar 

stb.) elemzése, fejlesztése során. 

1956-ban adták ki az általa szerkesztett (és részben írt) „Industrial 

Engineering Handbook” című könyvet, amely lexikonszerűen foglalja 

össze a szervezés- és vezetéstudomány legfontosabb eredményeit, egé-

szen a kezdetektől kiindulva. A Műszaki Könyvkiadó e kézikönyv 1971-

es kiadását vette alapul, amikor 1977-ben megjelentette magyar nyelven, 

„Gazdasági Mérnöki Kézikönyv” címmel [29]. 
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1. melléklet 

                                                                           MTM időtáblázatok (kézmozdulatokra) [7] 

Nyúlni – R 

Mozdu-

lat hossz 

(cm) 

Normál idők TMU-ban  

Az eset leírása R - A R - B R – C 

R - D 

R - E mR – A 

R - Am 

mR – B 

R - Bm 

Mérték 

B-hez 

2-ig 2,0 2,0 2,0 2,0 1,6 1,6 0,4 A) Nyúlni egy olyan egyedül álló tárgyhoz, 

amely mindig pontosan meghatározott helyen 

található, vagy a másik kézben fekszik, illetve a 

másik kéz rajta nyugszik.  

4 3,4 3,4 5,1 3,2 3,0 2,4 1,0 

6 4,5 4,5 6,5 4,4 3,9 3,1 1,4 

8 5,5 5,5 7,5 5,5 4,6 3,7 1,8 

10 6,1 6,3 8,4 6,8 4,9 4,3 2,0 

12 6,4 7,4 9,1 7,3 5,2 4,8 2,6 B) Nyúlni egy olyan egyedül álló tárgyhoz, 

amely művelettől műveletig csak kissé változó 

helyen található. 
14 6,8 8,2 9,7 7,8 5,5 5,4 2,8 

16 7,1 8,8 10,3 8,2 5,8 5,9 2,9 

18 7,5 9,4 10,8 8,7 6,1 6,5 2,9 

20 7,8 10,0 11,4 9,2 6,5 7,1 2,9 

22 8,1 10,5 11,9 9,7 6,8 7,7 2,8 C) Nyúlni egy olyan tárgyért, amely azonos, 

vagy hasonló tárgyakkal úgy elkeveredett, hogy 

keresés, válogatás szükséges. 
24 8,5 11,1 12,5 10,2 7,1 8,2 2,9 

26 8,8 11,7 13,0 10,7 7,4 8,8 2,9 

28 9,2 12,2 13,6 11,2 7,7 9,4 2,8 

30 9,5 12,8 14,1 11,7 8,0 9,9 2,9 

35 10,4 14,2 15,5 12,9 8,8 11,4 2,8 D) Nyúlni egy olyan tárgyhoz, amely kicsi, 

vagy nagyon pontosan, vagy nagyon elővigyá-

zatosan kell megfogni.  
40 11,3 15,6 16,8 14,1 9,6 12,8 2,8 

45 12,1 17,0 18,2 15,3 10,4 14,2 2,8 

50 13,0 18,4 19,6 16,5 11,2 15,7 2,7 

55 13,9 19,8 20,9 17,8 12,0 17,1 2,7 

60 14,7 21,2 22,3 19,0 12,8 18,5 2,7 E) Áthelyezni a kezet egy meghatározatlan 

helyre az egyensúly elérése végett, a következő 

mozdulat előkészítésére, vagy a kéznek a mun-

katérből való eltávolítása érdekében. 

65 15,6 22,6 23,6 20,2 13,5 19,9 2,7 

70 16,5  24,1 25,0 21,4 14,3 21,4 2,7 

75 17,3 25,5 26,4 22,6 15,1 22,8 2,7 

80 18,2 26,9 27,7 23,9 15,9 24,2 2,7 



172   ÜZEMSZERVEZÉS 

www.tankonyvtar.hu    Kovács Péter et al., BME 

 

Mozgatni - M 

 

Mozdulat 

hossz 

(cm) 

Normál idők TMU-ban Erőkifejtéssel  

Az eset leírása M - A M - B M - C mM – B 

M - Bm 

mérték 

B-hez 

Súly 

kg-ig 

Szorzó 

W 

Konstans 

K 

2-ig 2,0 2,0 2,0 1,7 0,3 1 1,00 0,0 A) Egy tárgyat a másik kézhez, 

vagy ütközésig mozgatni 4 3,1 4,0 4,5 2,8 1,2 

6 4,1 5,0 5,8 3,1 1,9 2 1,04 1,6 

8 5,1 5,9 6,9 3,7 2,2 

10 6,0 6,8 7,9 4,3 2,5 4 1,07 2,8 

12 6,9 7,7 8,8 4,9 2,8 

14 7,7 8,5 9,8 5,4 3,1 6 1,12 4,3 

16 8,3 9,2 10,5 6,0 3,2 

18 9,0 9,8 11,1 6,5 3,3 8 1,17 5,8 B) Egy tárgyat körülbelüli, vagy 

meghatározatlan helyre mozgat-

ni 
20 9,6 10,5 11,7 7,1 3,4 

22 10,2 11,2 12,4 7,6 3,6 10 1,22 7,3 

24 10,8 11,8 13,0 8,2 3,6 

26 11,5 12,3 13,7 8,7 3,6 12 1,27 8,8 

28 12,1 12,8 14,4 9,3 3,5 

30 12,7 13,3 15,1 9,8 3,5 14 1,32 10,4 

35 14,3 14,5 16,8 11,2 3,3 

40 15,8 15,6 18,5 12,6 3,0 16 1,36 11,9 C) Egy tárgyat pontosan meghatá-

rozott helyre mozgatni 45 17,4 16,8 20,1 14,1 2,8 

50 19,0 18,0 21,8 15,4 2,6 18 1,41 13,4 

55 20,5 19,2 23,5 16,8 2,4 

60 22,1 20,4 25,2 18,2 2,2 20 1,46 114,9 

65 23,6 21,6 26,9 19,5 2,1 

70 25,2 22,8 28,6 20,9 1,9 22 1,51 16,4 

75 26,7 24,0 30,3 22,3 1,7 

80 28,3 25,2 32,0 23,7 1,5 
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Csavarni-T 

 

Jel Erőszükséglet kp-ban Elfordítási szög fokban 

30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 

S Kicsi                  ≤   1 2,8 3,5 4,1 4,8 5,4 6,1 6,8 7,4 8,1 8,7 9,4 

M Közepes  1 -től  ≤ 5-ig 4,4 5,5 6,5 7,5 8,5 9,6 10,6 11,6 12,7 13,7 14,8 

L Nagy       5-től   ≤ 16-ig 8,5 10,5 12,3 14,4 16,2 18,3 20,4 22,2 24,3 26,1 28,2 
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Illeszteni - P 

Jel Illeszkedés Az eset leírása Hozzáilleszteni Szimmetria E D 

P1 Laza 
Nyomás nem 

szükséges 
≤ ± 6,0 

S 5,6 11,2 

SS 9,1 14,7 

NS 10,4 16,0 

P2 Szoros 
Enyhe nyomás 

szükséges 
≤ ± 1,5 

S 16,2 21,8 

SS 19,7 25,3 

NS 21,0 26,6 

P3 Szilárd 
Erős nyomás 

szükséges 
≤ ± 0,4 

S 43,0 48,6 

SS 46,5 52,1 

NS 47,8 53,4 
 

Nyomni - AP 

Jel TMU Az eset leírása 

AP 1 16,2 Utánfogással 

AP 2 10,6 Utánfogás nélkül 

AP 3 5,4 Utánnyomás 
 

Szétválasztani - D 

Jel Illeszkedés Az eset leírása E D 

D1 Laza Igen kicsi erő, csekély ellenhatás 4,0 5,7 

D2 Szoros 
Közepes erő, könnyű ellenhatás 

(> 10 cm) 
7,5 11,8 

D3 Szilárd 
Nagy erő, erős ellenhatás 

(10 cm fölött) 
22,9 34,7 

 

Megfogni – M  

Jel TMU Az eset leírása 

G 1 A 2,0 Megfogni egy könnyen megfogható magányos tárgyat 

G 1 B 3,5 
Megfogni egy igen kicsi tárgyat, vagy egy olyan lapos tárgyat, ami 

egy síkon fekszik 

G 1 C 1 7,3 Ø > 12 mm Megfogni egy körülbelül henger alakú tár-

gyat, amikor a megfogást alulról és egy ol-

dalról határoló tárgyak nehezítik 

G 1 C 2 8,7 6 mm < Ø < 12 mm 

G 1 C 3 10,8 Ø < 6 mm 

G 2 5,6 
Utánfogás: a fogást a tárgy fölött gyakorolt ellenőrzés feladása nél-

kül áthelyezni vagy megváltoztatni 

G 3 5,6 
Átadó fogás: az egyik kéz a tárgyat megfogja, miközben a másik kéz 

megszünteti a tárgy fölötti ellenőrzést 

G 4 A 7,3 > 25 x 25 x 25 mm Kiválasztó fogás: megfogni egy 

más tárgyak között elkeveredett 

tárgyat, amelyet ki kell keresni, ki 

kell választani 

G 4 B 9,1 6 x 6 x 3-tól 25 x 25 x 25 mm 

G 4 C 12,9 < 6 x 6 x 3 

G 5 0,0 

Érintő fogás: puszta érintéssel elegendő ellenőrzést szerezni egy 

tárgy fölött ahhoz, hogy a következő alapmozgás kivitelezhetővé 

váljon 
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Elengedni – RL  

Jel TMU Az eset leírása 

RL 1 2,0 Elengedni egy tárgyat az újjak nyitásával 

RL 2 0,0 Elengedni egy tárgyat az érintés megszüntetésével 
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2. melléklet. Ellenőrző kérdések 
 

1. Fejezet 
 

1. Mi a munka, és mi a célja? 

2. Mi az üzemszervezéstan feladata és módszere? 

3. Mit kell megtervezni és megszervezni az üzemszervezési tevékenység során? 

4. Mely tudományágakkal áll kapcsolatban az üzemszervezéstan? 

5. Mi az üzemszervezés feladata? 

6. Mit jelent a munkahelyszervezés, illetve a termelési folyamatszervezés? 

7. Mit értünk megszervezés, átszervezés, illetve gyökeres átszervezés (újraszervezés) 

alatt? 

8. Hogyan értelmezhető egy termék életciklusa? 

9. Milyen szakaszokból áll a szükséglet ciklusa? 

10. Hogyan jellemezhető a szükséglet, a technológiák és a termékek életciklusa? 

11. Hogyan definiálható a logisztika fogalma? Hogyan fogalmazható meg a logisztika 

célja? 

12. Mit jelent a JIT-elv? 

13. Milyen fő alapelvek mentén lehet dönteni a gyártani vagy venni kérdésben, hogyan 

foglalhatók össze a saját gyártás előnyei és hátrányai? 

14. Hogyan ábrázolható egy általános rendszermodell? Hogyan ábrázolható a termelési 

rendszerek általános logikai modellje? 

15. Melyek a gyártási folyamatok főbb összetevői? Milyen részfolyamatokra bontható a 

gyártási főfolyamat? 

16. Milyen műveletekre bonthatók a gyártási főfolyamat részfolyamatai? 
 

2. Fejezet 
 

17. Mit értünk folyamatjellemzők alatt? 

18. Hogyan definiálható a haladó átlag időnorma, és a haladó átlag teljesítmény norma? 

19. Mit jelent az időnorma haladó jellege? 

20. Hogyan értelmezzük az anyagfelhasználási normát, az anyagfelhasználási együtthatót 

és az anyagszükségleti normát? 

21. Hogyan jellemezhetők a folyamatjellemzők meghatározásának globális módszerei? 

22. Hogyan jellemezhetők a folyamatjellemzők meghatározásának szabatos módszerei? 

23. Milyen részekre célszerű bontani a folyamatokat a megfigyeléses vizsgálatok lebo-

nyolításához? 

24. Hogyan csoportosíthatók és jellemezhetők a munkanapfelvételi eljárások? 

25. Milyen lépésekben végezhetők el a munkanapfelvételi eljárások? 

26. Milyen képlettel számítható ki a megfigyelések szükséges száma mintavételes mun-

kanapfelvétel esetén? 

27. Milyen statisztikai jellemzőket kell meghatározni a mintavételes munkanapfelvétel 

alkalmazásakor? 

28. Mi a lényege az időméréses eljárásnak? 

29. Milyen statisztikai jellemzőket kell meghatározni az időméréses módszer alkalmazá-

sakor? 
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30. Mit jelent az osztályközös adatrögzítés, milyen lépésekben történik a mérési eredmé-

nyek kiértékelése? 

31. Melyek a normába beszámítható időráfordítások összetevői, hogyan határozható meg 

az egy terméket terhelő időnorma? 

32. Mi a mozdulatelemzési eljárások alkalmazásának célja? 

33. Milyen lépésekben végezhetők el a mozdulatelemzéses vizsgálatok? 

34. Milyen mértékegységet használ az MTM eljárás, mit jelent a normál idő, mit fejez ki 

a mozdulat tényleges időállandója? 

35. Milyen szimbólumokat használ az MTM módszer a mozdulatok jelölésére? 
 

3. Fejezet 
 

36. Milyen időalapokat definiálunk a kapacitás számítás során? 

37. Hogyan határozhatók meg az időalapok? 

38. Mit értünk az ún. legjobb módszerek alatt? 

39. Milyen relációk jellemzik az időalapokat? 

40. Mit értünk termelési kapacitás alatt? Hogyan számítható? 

41. Mit értünk kapacitás norma alatt? Hogyan számítható? 

42. Milyen összefüggés van a haladó átlag normák és a kapacitás normák között? 

43. Mit értünk a termelő berendezések gazdaságosan megengedhető maximális terhelésén? 

44. Hogyan vesszük figyelembe a javítási-karbantartási időt a hasznos időalap számítása-

kor? 

45. Hogyan számítható a kapacitás feltételezett termékben? 

46. Mit értünk homogén berendezéscsoport alatt? 

47. Mit jelent a termelési kapacitás kihasználása és a termelési kapacitás kihasználási in-

dexe? 

48. Mit jelent a kihasználási időérték? 

49. Hogyan számítható az üzem kapacitás kihasználási indexe? 

50. Mit jelent az alapvető termelési keresztmetszet? 

51. Mit értünk nyílt és rejtett termelési (kapacitás) tartalék alatt? 

52. Hogyan ábrázolható a kapacitás, a kihasználás és a termelési tartalékok viszonya? 

53. Milyen lehetőségei vannak a nyílt tartalék termelésbe vonásának? 

54. Mit jelent az extenzív és az  intenzív kihasználás növelés? 

55. Hogyan értelmezzük a megtakarítási idő fogalmát? 
 

4. Fejezet 
 

56. Mit értünk a termelő berendezések technológiai, illetve tárgyi csoportosításán? 

57. Melyek a műhely-rendszerű termelés előnyei és hátrányai? 

58. Melyek a csoportos rendszerű termelés előnyei és hátrányai? 

59. Milyen lépésekben szervezhető meg a csoportos termelési rendszer? 

60. Melyek a csoportos termelési rendszerek alapvető mutatószámai? 

61. Melyek a csoportos termelési rendszerek tipikus gépelrendezési változatai? 

62. A termék szempontjából mikor zárt a csoport? Mi jellemző a termelő berendezések 

szempontjából zárt csoportra? 

63. Melyek a folyamatos rendszerű termelés előnyei és hátrányai? 

64. Melyek a folyamatos termelési rendszerek tipikus gépelrendezési változatai? 

65. Mi a különbség a munkahely ütem és a vonalütem között? 

66. Mit értünk nivellálás alatt? 

67. Mit fejez ki a terhelési diagram? 
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68. Mit értünk integrált rugalmas gyártórendszerek alatt? 

69. Mi a különbség a klasszikus (merev) és a rugalmas automaták között? 

70. Hogyan épül fel egy tipikus rugalmas gyártó cella? 

71. Hogyan épül fel egy tipikus rugalmas gyártó hálózat? 

72. Hogyan épül fel egy tipikus rugalmas gyártó vonal? 

73. Mit jelent az ütemtől független gyártás és hogyan valósítható meg? 

74. Milyen összefüggés van a gyártás rugalmassága és kapacitása között? 

75. Mit jelent a technológiai átfutási idő és mitől függ a hossza? 

76. Hogyan alakul a technológiai átfutási idő soros műveletkapcsolás mellett? 

77. Hogyan alakul a technológiai átfutási idő párhuzamos műveletkapcsolás mellett? 

78. Hogyan alakul a technológiai átfutási idő vegyes műveletkapcsolás mellett? 

79. Mikor és hogyan lehet vegyes kapcsolás esetén minimális átfutási időt elérni? 

80. Mit értünk termelési, illetve naptári átfutási idő alatt? 

81. Mi a hálótervezési eljárások lényege, milyen feladatok megoldására alkalmasak? 

82. Mi a determinisztikus hálótervezési eljárások lényege? 

83. Mi a sztochasztikus hálótervezési eljárások lényege? 

84. Mi a logikai tervezés lényege, melyek a háló elemei? 

85. Mit jelent a látszattevékenység? 

86. Melyek a hálószerkesztés szabályai? 

87. Melyek a határozott időtartamú hálótervezés lépései? 

88. Hogyan épül fel a háló-mátrix? 

89. Melyek a kritikus események, hogyan találhatók meg a logikai hálóban? 

90. Milyen időpontok kiszámításával határozhatók meg a háló tartalékidői? 

91. Mit értünk a teljes, a szabad és a független tartalékidő fogalmán? 
 

5. Fejezet 
 

92. Melyek a lean filozófia alapelvei? 

93. Milyen eredmények várhatók a JIT-koncepció bevezetésétől? 

94. Melyek a JIT-koncepció alapelvei és alkalmazási feltételei? 

95. Mi jellemző e „JIT-képes” alkatrészekre? 

96. Mi a Kanban-körök működési elvének lényege? 

97. Melyek az ERP-rendszerek főbb jellemzői? 

98. Mi az MRP-rendszerek lényege? 

99. Milyen feladatok megoldásához nyújt segítséget az ún. OPT-rendszer? 

100.  Mi a célja a TQM alkalmazásának? 

101.  Mi a különbség a TQM és a BPR-rendszerek filozófiája között? 

102.  Hogyan hasonlíthatók össze a hagyományos és a korszerű termelési folyamatok fő 

paraméterei? 

103.  Ismertesse a szimulációs technológiák típusait! 

104.  Hogyan értelmezzük a szimulációs eljárásokban alkalmazott következő fogalmakat: 

entitás, attribútum, tranzakció, várakozó sor, diszkrét esemény szimuláció? 

105.  Mi a szimulátor? Milyen adatok szükségesek az indításukhoz és milyen szolgáltatá-

sokat nyújtanak a modellezésre alkalmazott szimulátorok? 

106.  Melyek a szimulációs esettanulmányok elkészítésének lépései (a szükséges adatok-

kal, kapcsolatokkal és kapott eredményekkel együtt)? 

107.  Milyen megjelenítési lehetőségek állnak rendelkezésre üzemszervezési folyamatok 

vizsgálatára a szimulációs modellekben? 

108.  Milyen szolgáltatásokat nyújtanak a szimulációs modellezésre alkalmazott szoftve-

rek? 


