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Áttekintés 
Jelen esettanulmányban egy magyarországi 5 fős üzletviteli tanácsadással és képzéssel foglalkozó 

szolgáltató mikrovállalkozás egyik irodából a másikba költözésén keresztül mutatjuk be az 5S 

kialakításának alapjait, kihívásait és korlátait irodai környezetben. 

Az elméleti alapok 
Az 5S-ről szóló emléleti alapokat az esettanulmány tartalmazza. 

A vállalat bemutatása 
A vállalat bemutatását az esettanulmány tartalmazza. 

Az alapprobléma ismertetése 
Az alapprobléma leírását az esettanulmány tartalmazza. 

Oktatási célok 
Az esettanulmány célja az 5S módszertan irodai környezetben történő bevezetésének bemutatása és 

gyakoroltatása a hallgatókkal, valamint annak a bemutatása, hogy a lean mint eszköz és szemlélet 

nem csak a nagy- és középvállalatok (multik) esetében használható sikerrel, hanem egy szolgáltató 

mikrovállalkozás számára is jelentős előnyökkel jár az alkalmazása. 

Az esettanulmány célja, hogy 

 bemutassa az 5S módszertan alkalmazhatóságát irodai környezetben, 

 felkészítse a hallgatót az 5S irodai környezetben történő önálló bevezetésére, 

 képessé tegye a hallgatót 5S önnellenőrző lap, audit űrlap és audit terv önálló kidolgozására, 

 demonstrálja a hallgató számára, hogy a lean és 5S nem csak a nagy- és középvállalatok 

(multik) esetében alkalmazható. 

Javasolt feladatok 
F1. A megadott üres alaprajzon („C” melléklet) készítsen layout-ot! Vegye figyelembe a cég 

munkatársainak a problémáit és kéréseit! Figyelembe lehet-e venni a munkatársak minden kérését? 

F2. Az audit űrlapokon az 5S egyes pontjaihoz (seiri, stb.) tartozó kérdéseket szoktak felsorolni. A 

feladatok után megadott 5S audit űrlap sablonon minden ponthoz írjon legalább 3-3 kérdést, amivel 

Ön szerint értékelni lehet az adott területen az 5S rendszer fenntartását! 

F3. Ön szerint egy 5S audit során a területet vagy a területért felelős személyt kell ellenőrizni? 
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F4. Ön vezetőként mit tenne, ha egy területen az 5S audit során folyamatosan alacsony értéket 

tapasztalna?  

F5. Készítsen audittervet az esettanulmányban szereplő cég számára! Kinek melyik területet adná, 

amiért ő tartozna felelősséggel és hogyan bonyolíttatná le az auditokat? 

F6. Ön szerint hol van az 5S kialakításának még „egészséges” határa? Ön szerint mennyire gátolja a 

kreativitást az 5S? Mondjon példákat eltúlzott megoldásokra! 

F7. Ön szerint a lean módszertan 5S eszköze sikeresen alkalmazható-e egy mikrovállalkozásnál is? 

F8. Milyen javaslatai vannak a cég számára az 5S rendszerük fejlesztésével kapcsolatban? 

F9. Ön szerint a lean módszertan mely eszközei lennének még sikerrel alkalmazhatóak egy 

mikrovállalkozásnál? 

 



5S bevezetése egy 

szolgáltató mikrovállalkozás 

irodáiban 



Az alaprajz – ilyen volt 

2 



Jelentősebb változások 

• Alapterület csökkent: 41,8 m2-ről 32,8 m2-re 

• Kevesebb beépített szekrény 

3 



5S önellenőrző lap 

• Az önellenőrző lap 

területhez van 

hozzárendelve 

• A lap szabványos 

• A kérdések ugyanazok, 

csak a kép változik 

• Az önellenőrző lap 

laminált és az adott 

terület közvetlen 

közelében van kihelyezve 

4 

Terület

Felelős

1. Válogatás Csak azok a tárgyak vannak a területen, mint a képen?

2. Rendrakás A tárgyak úgy vannak elrendezve, ahogy a képen?

3. Tisztítás A terület olyan tiszta, mint a képen?

4. Szabványosítás A szabványos jelölések megtalálhatóak minden szükséges helyen?

5. Fenntartás A terület felelőse fenntartja és fenntartatja az 5S-t?

5S önellenőrző lap



5S Audit 

• A nem-megfelelőségekről kaizen-

tevékenység lapot kell felvenni, aminek a 

megvalósulását a következő auditon 

ellenőrizni kell. 
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Ajánlott irodalom 

• 5S, Zsebedben a lean sorozat, KAIZEN 

PRO Kft., 2012, ISBN 978-963-89620-6-5 

Angolul: 

• Lean Office and Service Simplified, The 

Definitive How-to Guide, Productivity 

Press, 2011, ISBN 978-1-4398-2031-5 
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Áttekintés 
Jelen esettanulmányban egy magyarországi kazángyár lean bevezetési projektjén keresztül mutatjuk 

be a hallgatóknak, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a bevezetési programra 

beérkezett ajánlatok értékelésekor, és hogy hogyan is kell egy ilyen programot megtervezni. 

A cég ismertetése 
Az ismertetést az esettanulmány tartalmazza. 

Oktatási célok 
 Az esettanulmány célja, hogy megismertesse a hallgatókkal egy lean bevezetési program főbb 

elemeit, és képessé tegye a hallgatókat egy külső beszállító által szállított lean bevezetési 

program értékelésére. 

Pedagógiai áttekintés - a feldolgozás javasolt menete 

A szeminárium előtt 
Az esettanulmány órai feldolgozása előtt a hallgatóknak kiscsoportokban kell önálló munkát 

végezniük. A csoportok feladata, hogy az esettanulmány alapján felállítsanak egy szempontrendszert, 

ami alapján az eset mellékleteit képező ajánlatokat értékelik, majd ezen szempontrendszer szerint 

értékeljék is az ajánlatokat. A szempontrendszert és az értékelést prezentáció formájában kell 

bemutatniuk az órán. 

Előkészületek a szeminárium előtt 
Az esettanulmány megoldásához a hallgatók részéről prezentációkészítő szoftverre (például 

PowerPoint) van szükség, az oktató részéről pedig biztosítani kell a bemutatók és a videó 

levetítésének a lehetőségét. 

A szeminárium menete 
A szemináriumon a hallgatók csoportjai egyenként 5-10 percben bemutatják értékeléseiket, majd a 

bemutatók után közösen értékelik a csapatok az oktató vezetésével az egyes értékeléseket. Ezután az 

oktató levetíti azt a videót, melyben lean szakértők értékelik ugyanezeket az ajánlatokat. A videó 

levetítése után újabb megbeszélés következhet. 

Az eset feldolgozható úgy is, hogy a hallgatók bemutatói után rögtön videóvetítés következik, és csak 

az óra végén értékelik az elhangzottakat. 

A csoportok számától függően a hallgatói prezentációkra szánt idő (csapatonként 10-15 perc) akár 1 

órás időtartamot is igénybe vehet, az esethez mellékelt szakértői videó hossza 45 perc. Így javasoljuk, 

hogy a szemináriumot dupla óra keretében tartsák meg. 
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A videó hosszán lehet úgy rövidíteni, hogy az oktató nem vetíti le minden szakértő véleményét. 

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk az óra javasolt menetét: 

Téma, feladatok Időtartam (perc) 

Eset bemutatása 10 

Csapatok prezentációi 10-15 (4 csapat 
esetében 60 perc) 

A hallgatói prezentációk közös értékelése 30 

Videó megtekintése 45 perc 

Videón látott szakértői vélemények elemzése 15 

Végleges lean bevezetési program kidolgozása a Kána Kazán Kft. számára 20 
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Áttekintés 
Jelen esettanulmányban egy magyarországi autóipari beszállító gyártósorának fejlesztésére irányuló 

projektjén keresztül mutatjuk be és tanítjuk meg a hallgatókkal a gyártósor fejlesztéssel kapcsolatos 

részfeladatok megoldását. 

Az elméleti alapok 
A gyártósor-tervezéssel kapcsolatos elméleti alapokat az esettanulmány melléklete tartalmazza. 

A gyártási folyamat ismertetése 
Az ismertetést az esettanulmány tartalmazza. 

Az alapprobléma ismertetése 
A gyárban több mint egy évtizede ugyanazt a szállítószalagon alapuló gyártósor-elrendezést 

használják. Az újabb sorok a régiek másolatai apró módosításokkal. Mivel a cég elkezdett foglalkozni 

a leannel, elvárásként fogalmazódott meg számukra, hogy az új gyártósorokat már a lean elvek szem 

előtt tartásával tervezzék meg. Mielőtt ezt egy új termék tervezés alatt álló gyártósorán kipróbálnák, 

egy meglévő gyártósort szeretnének átalakítani. A gyártósoron gyártott termékek vevője hamarosan 

auditálni fogja a gyárat, ezért viszonylag rövid idő áll rendelkezésre az átalakítás végrehajtására. Az 

audit előtti megvalósítást az indokolja, hogy az audit után már csak a vevő jóváhagyásával lehet majd 

a gyártósoron módosítani. 

 a gyártósor túl sok helyet foglal  az új verziónak legfeljebb fele akkora lehet a helyigénye 

 a szállítószalag szükségtelen a folyamatban  tervezés szállítószalag használata nélkül 

 a műveletek nem megfelelő felosztása miatt a szükségesnél több dolgozót kell a gyártósoron 

alkalmazni  dolgozók számának csökkentése 

 a gyártósor csak egy operátor-kiosztással működtethető  rugalmas operátor-kiosztású 

gyártósor 

 

A fenti problémák kezelésére az ügyvezető külső tanácsadókat vont be és az alábbi célok kitűzésével 

elindult a Gyártósor fejlesztése projekt: 

 1. fejlesztési cél: az eddigi termelési mennyiséget a 15 helyett 11 operátorral biztosítani 

 2. fejlesztési cél: rugalmas operátor-kiosztású gyártósort tervezni a meglévő eszközökből 
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Oktatási célok 
Jelen esettanulmányban egy gyártósor-tervezésből kell megoldani a hallgatóknak néhány 

részfeladatot.  

Az esettanulmány célja, hogy 

 képessé tegye a hallgatókat egy gyártósor-tervezési projektben történő részvételre, 

 képessé tegye a hallgatókat gyártósori elrendezés tervezésére, 

 képessé tegye a hallgatókat operátor-kiosztás tervezésére, gyártási folyamat 

kiegyensúlyozására, 

 képessé tegye a hallgatókat a tervek prezentálásra. 

Pedagógiai áttekintés - a feldolgozás javasolt menete 
Az esettanulmány eredményes feldolgozásához a szeminárium előtt a hallgatóknak meg kell 

ismerniük és értelmezniük kell az esettanulmány szövegét, mert erre a szeminárium során már nem 

lesz elegendő idő. A hallgatók már az esettanulmány előtt ismerjék meg a gyártósor-tervezés alapjait. 

Az esettanulmány feldolgozásához két szeminárium (170 perc) szükséges. Az esettanulmányra 

minden hallgatónak szüksége van a szeminárium során, ezért azt vagy hozzák magukkal (papíron 

nyomtatva vagy laptopon) vagy az oktató ossza ki számukra. Az esettanulmányt a hallgatók 4-6 fős 

csapatokban fogják megoldani. 

Előkészületek a szeminárium előtt 
Az esettanulmány megoldásához A4-es lapokra, íróeszközre és számológépre lesz szükség. Ezeket a 

hallgatók hozzák magukkal. Az oktatónak ki kell nyomtatnia és ki kell vágnia a gyártósor-tervezéshez 

használt elemeket (1:10 méretarány). Biztosítani kell csapatonként egy-egy flipchart papírt és 

filceket. A flipchart papírok sarkára fel kell írni a csoport számát. A hallgatókat pedig érkezés 

sorrendjében be kell osztani a csoportokba. A problémamegoldást, tervezést a csapattagok közösen 

fogják végezni. Mire az óra elkezdődik, az összes eszköz legyen kiosztva. A prezentáláshoz érdemes a 

flipchart lapokat felrakni a falra. Az ehhez szükséges eszközt az oktató hozza magával. 

A szeminárium menete 
A szeminárium célja tehát, hogy a hallgatók elsajátítsák a gyártósor-tervezés egyes részfeladatainak 

megoldását. Az elméleti alapok az esettanulmányban találhatók, azt a hallgatók még a szeminárium 

előtt olvassák el. 

Az első 30 percben röviden ismertessük az elméletet, majd az esetet és hogy milyen problémát kell a 

hallgatóknak megoldaniuk. Ebben a részben kerülhet sor a szalagrendszerű összeszerelésről egy rövid 

videó levetítésére. Valamint a lean csöves rendszer bemutatására, melyet a tervezett gyártósor 

anyagellátásának megoldására fogunk használni, viszont a tervezés során nem kell vele számolni. 

Csak az összeszerelő asztalok helyzetét kell meghatározni, a csöves rendszerek majd ezek köré 

épülnek. 
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Ismertessük az első három feladatot röviden, amire a megoldással együtt a hallgatók 100 percet 

kapnak. Az idő beosztását bízzuk a hallgatókra. A feladatok megoldásához szükséges részletes 

információkat megtalálják az esettanulmányban, ezért nem lesz probléma a több feladat kiadásával. 

A feladat megoldása során az oktatónak aktívan segítséget kell nyújtania, mert előfordulhat, hogy 

egyik-másik csoport rossz irányba indul, és nem kérdeznek. A diákon lévő feladatleírások is 

elsősorban a kommunikációt segítik, ezért nem kell a feladatkiadás közben részletesen magyarázni. 

Az oktató másik fontos feladata, hogy az eset megoldását minél inkább hozza kapcsolatba a 

valósággal. Azaz ne téglalapok tologatásáról, vagy egy elméleti matematikai probléma megoldásról, 

hanem egy valós gyártósor-tervezési feladat megoldásáról szóljon az óra. 

A negyedik feladat a csoportok megoldásainak prezentálása. Erre a feladatra a csoportonként 5 

percet adjunk. Érdemes a megoldásokat kiragasztani a falra, és körbejárva a teremben megbeszélni, 

hogy melyik csoport hogyan oldotta meg a feladatot. 

Az utolsó 10 percben az eset eredményeinek bemutatása következik. 

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk az óra javasolt menetét: 

Téma, feladatok Időtartam (perc) 

Elmélet ismertetése, eset bemutatása 30 

Tervezés csapatokban 100 

Verziók prezentálása 30 

Eset eredményének megbeszélése 10 

 



Gyártósor fejlesztése egy 
autóipari beszállítónál  

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-

2011-0048 



Az esettanulmány 

• Gyártósor fejlesztése 

• Oktatási cél 

– A tervezési feladat bemutatásán keresztül képessé 
tegye a hallgatókat gyártósor-tervezési projektben 
való részvételre, az egyes részfeladatok önálló 
megoldására. 

2 



A feldolgozás menete 

• Az eset feldolgozása 2 teljes szemináriumot igényel 
(1×170 perc) 
– Elméleti alapok 

– Eset bemutatása 

– Tervezési feladatok elkészítése 
• A 11 operátoros diagram megrajzolása 

• A gyártósor új elrendezésének megtervezése 

• A 6 operátoros diagram megrajzolása 

• Operátorkiosztás ábrázolása az elrendezésen 

• Verziók prezentálása 

– Megoldások megbeszélése 
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Elméleti alapok 

• A gyártósor 

 

• Egydarabos anyagáramlás 

– Fizikai megvalósulás 

– Átfutási idő 

– Hatékony elrendezés 

4 



A gyártósor 
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• I alakú gyártósor 

• U alakú gyártósor 



Az operátorkiegyenlítettség diagram 
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A gyártósor kiegyenlítése 

• A ciklusidők minél inkább közelítsék meg az 
ütemidőt. 

 

• Műveletelemeket át lehet csoportosítani egyik 
operátortól a másiknak. 

 

• Az átcsoportosítással a gépre történő várakozást meg 
tudjuk szüntetni. 
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A szalagrendszerű összeszerelés 
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A tervezett gyártósor ellátása 
alkatrésszel 
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A termék 
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A gyártási folyamat és elrendezés 
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Operátorkiegyenlítettség-diagram 
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Az alapprobléma 

• A gyártósor túl sok helyet foglal 

• A szállítószalag szükségtelen a folyamatban 

• A műveletek nem megfelelő felosztása miatt a 
szükségesnél több dolgozót kell a gyártósoron 
alkalmazni 

• A gyártósor csak egy operátorkiosztással 
működtethető 

13 



Fejlesztési célok 

1. az eddigi termelési mennyiséget a 15 helyett 11 
operátorral biztosítani 

 

2. rugalmas operátorkiosztású gyártósort tervezni 
a meglévő eszközökből 
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A fejlesztési eredmények értékelése 

1. A gyártósor alapterülete (jelenállapot: 78,5 m2) 

 Legalább -50% 

 

2. Az egy dolgozóra jutó műszakos (7 óra 20 perc) 
kibocsátási mennyiség 

 (jelenállapot: 121,4 db / műszak / OP) 

 Legalább +25% 
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Tervezési feladatok 

F1. A 11 operátoros diagram megrajzolása 

 

F2. A gyártósor új elrendezésének megtervezése 

 

F3. A 6 operátoros diagram megrajzolása 

 

F4. Verziók prezentálása 

16 



F1. A 11 operátoros diagram 
megrajzolása 

• A folyamatban egymás után következő műveleteket össze lehet 
vonni. Így a várakozások megszűnnek. 

• A 7. operátort meg szeretnénk szüntetni. 

• Az egymás után következő több részműveletből álló műveletek 
részműveletei kombinálhatóak. 

• Az 1. operátor előszerelő műveletét bármelyik operátorral össze 
lehet vonni. 

 

• Határozza meg az egy dolgozóra jutó műszakos kibocsátási 
mennyiséget! Ellenőrizze, hogy sikerült-e a célt elérni! 

17 



F2. A gyártósor új elrendezésének 
megtervezése 

• Távolság a szemben lévő gépek között: 1,2 m 

• Egymást keresztező útvonalak esetén: 1,6 m 

• Az asztalok, a puffer és a raklap hosszabbik oldalával kell a 
dolgozóbak érintkeznie. 

• A második raklap csak csere, nem kell folyamatosan elérni. 

 

• A végső elrendezést rajzolja át a papírra! 

• Határozza meg a helyszükségletet a gyártósort befoglaló 
legkisebb téglalap területe alapján! 

• Ellenőrizze, hogy sikerült-e a célt elérni! 
18 



F3. A 6 operátoros diagram 
megrajzolása 

• Az előző ütemidőt itt nem kell figyelembe venni. 

• Sétaidő mérése mindkét irányban. 

• Azokat a műveleteket érdemes összevonni, ahol a sétaidő a 
legkisebb. 

• A 15 operátoros diagramban 3A-val jelölt művelet 4,9 
másodperces részét szükség esetén átadhatja az ülő munkát végző 
operátornak. 

 

• Határozza meg az egy dolgozóra jutó műszakos kibocsátási 
mennyiséget! Ellenőrizze, hogy sikerült-e a célt elérni! 

• Rajzolja fel másik színnel a 6 operátoros elrendezés operátorait és 
mozgásukat! 

 
19 



F4. Verziók prezentálása 

• Prezentálják a végleges verziót! 

 (Célok teljesülésének bemutatása.) 

20 
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Áttekintés 
Jelen esettanulmányban egy 100%-ban magyar magánszemélyek tulajdonában álló orvosiműszer-

gyártó vállalat komplex lean bevezetési programjának első (pilot) projektjét dolgozzuk fel a projekt 

humán vonatkozásai, változásmenedzsment és projektmenedzsment szemszögből. 

Az elméleti alapok 
Az esethez tartozó rövid szakirodalomlistát és néhány, az eset elemzéséhez ajánlott segédanyagot az 

esettanulmány tartalmaz. 

A vállalat rövid bemutatása 
A vállalat bemutatását az esettanulmány tartalmazza. 

Az alapprobléma ismertetése 
A vállalat komplex, akár egy évig is tartó lean bevezetési programba kezdett az egész gyár területén, 

melynek első projektjét hajtották végre május és július között külső tanácsadó bevonásával. A vállalat 

– mint a legtöbb cég – a lean programot pusztán annak gyakorlati, technikai oldaláról, azaz a lean 

eszközök használatának szempontjából kezeli, és kevés figyelmet szentelnek a program emberi 

oldalának: a lean használatával járó változások kezelésének, azaz a változásmenedzsmentnek. A 

projekt során a külső tanácsadó számára bebizonyosodott, hogy a lean projektek során a humán 

oldallal legalább annyit kell foglalkozni, mint az eszközök használatának oktatásával és gyakorlati 

alkalmazásával. 

Oktatási célok 
Jelen esettanulmányban a változásmenedzsmentre és a projektmenedzsmentre helyezzük a 

hangsúlyt. 

Az esettanulmány célja, hogy egy gyakorlati példán keresztül 

 megismertesse a hallgatókat egy lean projekt projektmenedzsment szempontú kihívásaival 

 rávilágítson a lean projektek változásmenedzsment oldalára 

Pedagógiai áttekintés - a feldolgozás javasolt menete 
Az eset feldolgozása több változatban lehetséges, amik közül az oktató szabadon választhat, de saját 

módszertant is kialakíthat. 

1. változat:  

A hallgatók a szeminárium előtt letöltik az 1. mellékletet (Lean-bevezetes-human-kihivasai-1-

melleklet-esetleiras.doc) és megoldják az esettanulmányban megadott feladatot, azaz 

prezentációt készítenek az esetről a Kotter-modell alapján. A szemináriumon bemutatják a 

prezentációkat, és ezek összehasonlítása után részletesen – az oktatási segédletben 

megadott moderációs kérdések segítségével – végigtárgyalják az esetet. Az esetet 
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megbeszélhetik kívülállóként (vagyis elmondhatják, hogy ők hogyan látják az esetet, szerintük 

melyik szereplőnek mit kellett volna tennie) vagy beleképzelhetik magukat a két fő szereplő 

helyébe (lean vezető vagy lean tanácsadó) és az ő szemszögükből nézve adhatnak választ a 

kérdésekre 

2. változat:  

A hallgatók a szeminárium előtt letöltik a 2. mellékletet (Lean-bevezetes-human-kihivasai-2-

melleklet-esetleiras-szerepjatekkal.doc). Az eset órai megbeszélése után a menedzsment-

prezentációt szerepjáték formájában előadják. Ebben az esetben szükség lesz a 3. 

mellékletre, azaz a szerepkártyákra is, amiket 1 példányban kell kinyomtatni, és a szerepjáték 

előadása előtt a hallgatóknak kioasztani kinek-kinek szerepe szerint. Az esettanulmányban 

szereplő feladatot, hogy készítsenek prezentációt az esetről a Kotter-modell alapján, nem 

kötelező megoldani, az oktató döntésén és a rendelkezésre álló időn múlik. Ebben a 

változatban egyszer kell előadni a szerepjátékot, így arra több idő juthat. 

3. változat: 

A hallgatók letöltik a 2. mellékletet és a szerepkártyákat is, majd csoportokban, előre 

felkészülve, a szerepeket egymás között kiosztva adják elő a menedzsment-prezentációt az 

óra végén (mint egy színdarabot), miután az esetet már megbeszélték. Az is megoldás lehet, 

hogy az esetet nem az órán adják elő, hanem előre felveszik videóra, és a kész videókat 

vetítik le az óra végén. Mindkét esetben lehetőség van arra, hogy a hallgatók előzetes 

elképzeléseit összevessék az óra alatt az eset megbeszélésén tanultakkal. („Hogyan kellett 

volna…”) 

Előkészületek a szeminárium előtt 
A fentiek szerint az eset többféle különböző, szeminárium előtti előkészületetet igényelhet aszerint, 

hogy az oktató melyiket választja a fenti változatok közül. Mindehárom esetben szükség van a 

hallgatók 3-4 csoportba osztására. 

Fontos, hogy akár a Kotter-modell alapján készült prezentációkról, akár az esetleírás és a 

szerepkártyák alapján történt előadásokról vagy videókról van szó, azok hossza ne legyen több 10 

percnél, kivéve a 2. változatban, ahol – mivel csak egy előadás van – az lehet hosszabb is. Ebben az 

esetben számolni kell azzal is, hogy mivel a hallgatók csak közvetlenül a szerepjáték előtt kapják meg 

a szerepkártyákat, ezért időt kell hagyni a felkészülésre. 
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Ha Kotter-féle modell szerinti elemzést mutatják be a hallgatók: 

Téma, feladatok Időtartam (perc) 

Eset bemutatása 10 

A prezentációk bemutatása 10 / prezentáció 

I. A prezentációk megbeszélése 15 

II. Az eset további megbeszélése, elemzése kb. 45 

Összegzés, zárás 10 

Ha a szerepjátékot vagy videókat mutatnak be a hallgatók 

Téma, feladatok Időtartam (perc) 

Eset bemutatása 10 

Az eset megbeszélése kb. 45 perc 

A szerepjáték előadása vagy a videók bemutatása 10 /videó vagy 
30+felkészülés  

A videók vagy a szerepjáték megbeszélése kb. 25  

Összegzés, zárás 5 
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Áttekintés 
Jelen esettanulmányban egy magyarországi autóipari beszállító kanban rendszer bevezetésére 

irányuló projektjén keresztül mutatjuk be és tanítjuk meg a hallgatókkal a kanban rendszer 

tervezésével kapcsolatos részfeladatok megoldását. A projekt célterülete a Motor Szenzor Terület 

(MSZT). 

Az elméleti alapok 
A kanbanról, kanban rendszerről, a kanban és a termék kapcsolatáról, valamint a főbb kanban 

típusokról szóló emléleti alapokat az esettanulmány tartalmazza. 

A vállalat rövid bemutatása 
A vállalat bemutatását az esettanulmány tartalmazza. 

Az alapprobléma ismertetése 
Az MSZT terület vezetője a műszakvezetőktől kapott információk valamint a termelési adatok alapján 

az alábbi problémákat azonosítja a gyártási terület működésében: 

 „minden rendeléskor leltárt kell készíteni” 

o a sori anyagfeltötő feladata, hogy minden rendelés előtt pontosan meghatározza a 

területen lévő alapanyag készletet, valamint az előrejelzések alapján egy tervezett 

anyagfogyást számoljon a következő rendelési ciklusra. 

 „az alapanyagok mennyisége a termelési terven alapul, amely bármikor megváltozhat” 

o elég gyakori, hogy a termelési terv megváltozik minden előzetes figyelmeztetés 

nélkül. Termelési probléma is okozhatja, de gyakran a vevő kiszámíthatatlan 

videlkedéséből adódik. 

 „ha a terv változik, gyakran soron kívüli rendelést kell leadni, és bízni benne, hogy megérkezik 

az anyag, mielőtt a készlet elfogyna” 

o a soron kívüli rendelések tervezhetetlenné teszik a raktár és a sori anyagfeltöltő 

munkáját. Gyakran nem sikerül ezeket az igényeket időben kiszolgálni, valamint 

például a hétvégére berendelt, de nem gyártott anyagok akár napokig 

többletkészletként jelentkeznek a rendszerben. 
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A fenti problémák kezelésére az ügyvezető külső tanácsadókat vont be és az alábbi célok kitűzésével 

elindult a Kanban rendszer bevezetése projekt: 

 1. fejlesztési cél: felesleges leltározási tevékenységek megszüntetése 

o a sori anyagfeltöltőnek ne kelljen leltároznia, a raktár tevékenysége ne legyen 

feldarabolva a soron kívüli rendelésekkel 

 2. fejlesztési cél: standard alapanyag készlet beállítása 

o az alapanyagkészlet úgy legyen beállítva, hogy a rendszer működéséhez szükséges 

legalacsonyabb szinten legyen, de a vevői igény bármilyen változását kezelni tudja 

 3. fejlesztési cél: önvezérlő rendelő rendszer kialakítása 

o ne legyen szükség számítógépes rendelési rendszerre, az anyagfogyás minden 

esetben anyagutánpótló tevékenységet indítson 

Oktatási célok 
Jelen esettanulmányban egy kanban rendszer bevezetésének előkészületeiből kell megoldani a 

hallgatóknak néhány részfeladatot és válaszolniuk néhány elméleti kérdésre.  

Tervezési feladatok 

A körjárat útvonalának meghatározásához már csak ki kell választani a raktárban lévő két megálló 

közül az egyiket. A menetrendet a megadott információk alapján részletesen ki kell dolgozni. Az MSZT 

alapanyagrendelő kanban kártyái közül a lézerhegesztésen beépülő alkatrészek kártyáinak szükséges 

mennyiségét kell kiszámolni. Végül pedig meg kell tervezni a kanban kártya formátumát.  

Elméleti kérdések 

A feladatok második részében a hallgatóknak néhány elméleti kérdésre kell választ adniuk, melyek a 

vizsgált kanbanrendszer kiterjesztésével illetve fejlesztésével kapcsolatosak. 

Az esettanulmány célja, hogy 

 a tervezési feladat bemutatásán keresztül képessé tegye a hallgatókat az egyszerű 

elrendezés- és menetrendtervezésre, a kanban kártyák számának meghatározására, valamint 

kanban kártyák formátumának megtervezésére 
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Feladatok 

Tervezési feladatok 
 

F1. A körjárat útvonalának megtervezése és a komissiózó-állomás kiválasztása  

Döntse el, hogy hol legyen a komissiózó állomás és tervezze meg a körjárat útvonalát és irányát! 

Döntését indokolja! 

 

Az alábbi lehetőségek közül választhat, jelölje be az Ön szerint megfelelőt:  

a) „A” kapun ki, „B” kapun be 

b) „A” kapun ki, „C” kapun be 

c) „B” kapun ki, „A” kapun be 

d) „B” kapun ki, „C” kapun be 

e) „C” kapun ki, „A” kapun be 

f) „C” kapun ki, „B” kapun be 
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F2. A körjárat menetrendjének megtervezése 

A táblázat kitöltésével tervezze meg a körjáratok menetrendjét mindhárom műszakra! Vegye 

figyelembe, hogy egy szabály annál jobb, minél egyszerűbb és minél könnyebben megjegyezhető! 

 Délelőtti 
műszak  
1. kör 

Délelőtti 
műszak  
2. kör 

Délutáni 
műszak  
1. kör 

Délutáni 
műszak  
2. kör 

Éjszakai 
műszak  
1. kör 

Éjszakai 
műszak  
2. kör 

 Kezdete Vége Kezdete Vége Kezdete Vége Kezdete  Vége Kezdete Vége Kezdete Vége 

Késztermék 
kör indul 

            

Kártyák 
begyűjtése 

            

Késztermék 
felrakodás 

            

Késztermék 
kör vissza-
érkezik 

            

Komissiózás             

Alapanyag 
kör indul 

            

Alapanyag 
lerakodás 

            

Alapanyag 
kör vissza-
érkezik 
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F3. A kanban kártyák számának meghatározása 

Számolja ki a Lézerhegesztés 1 és a Lézerhegesztés 2 műveletekhez szükséges kanban kártyák 

számát! (Jelen esettanulmányban a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt csak a lézerhegesztés 

kanban kártyáinak a számát határozzuk meg.) 

Vegye figyelembe, hogy egy típust (pl. szenzor001) egyszerre csak az egyik lézerhegesztő állomáson 

gyártanak. 

A Lézerhegesztő 1 és a Lézerhegesztő 2 munkaállomásokon gyártott termékek és beépülő anyagaik: 
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sz
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mikromodul 

6001 1200 x x x x x x         x x     

6003 1200                 x x         

6006 1200             x x             

6007 2400                           x 

6008 2400                         x   

ellenállás 8002 5000 x x x x x x x x x x x x x x 

csatlakozó 

4202 300 x                           

4206 1000                     x       

4208 1680   x x x x x x x             

4209 1344                         x x 

5003 600                 x x         

5004 504                       x     

 

A fenti táblázat például azt mutatja, hogy a szenzor001 termék vagy a Lézerhegesztő 1 vagy a 

Lézerhegesztő 2-n épül össze 1 db 6001-es mikromodulból, 1 db 8002-es ellenállásból és 1 db 4202-

es csatlakozóból. 

A táblázat azt is megmutatja, hogy például a 6001-es típusú mikromodulból az egy műszak során 

felhasznált maximális mennyiség akár 6000db is lehet, mivel 8-féle különböző termékbe épül be, de a 

6007-es mikromodulból az egy műszak során felhasznált maximális mennyiség csak 3000db lehet, 

mivel csak a szenzor014 termékbe épül be és ugyanazt a terméket soha nem gyártjuk párhuzamosan 

a Lézerhegesztő 1-en és a Lézerhegesztő 2-n.. 
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F4. Az alapanyag kártya formátumának megtervezése 

A kártyán a következő információknak kell szerepelnie (zárójelben a példában használt adatok): 

cikkszám (6001), megnevezés (mikromodul), mennyiség (1200 db), cellanév (MSZT), cél raktárhely 

(1791), kártya sorszáma (2/5), forrás raktárhely (0270). 

A raktár az egyszerű számítógépes kezelhetőség miatt a következő információkat kéri vonalkódként is 

felhelyezni: cikkszám, mennyiség, cél raktárhely, forrás raktárhely. 

A vonalkódokat úgy kell elhelyezni, hogy egymástól kellő távolságban legyenek, hogy a vonalkód 

olvasóval könnyen lehessen olvasni őket. Azt is tudjuk, hogy a raktárban lévő szoftver a következő 

sorrendben kéri a vonalkódokat: forrás raktárhely, cél raktárhely, cikkszám, mennyiség. 

A rendszer egyelőre csak ezen az egy területen fog működni, de a későbbi bővítés során a 

keveredések elkerülése érdekében a kártyák színének minden területen eltérőnek kell lenniük. 

Megválaszolandó kérdések 
F5. Mi történik, ha egy új területet is bevonunk a kanban-rendszerbe? (Hogyan változik a járat 

menetrendje? Hogyan változik a komissiózásra szánt idő? Hogyan változik a kanban kártyák száma? 

stb.) 

F6. Mit javasolna, ha a raktár vállalná a 45 perces komissiózást? (Mennyi kanban kártyára lenne 

szükség? Hogyan változna a készlet és a menetrend?) 

F7. Mi történne, ha elektronikus kanban kártyát használnának a hagyományos kártyák helyett? 

(Kártyák száma, kártyatárolók, kártya formátuma, információáramlás sebessége, stb.) 

F8. Milyen előnyei származnak a vizsgált cégnek a kanban-rendszer bevezetéséből? 

 



Kanban rendszer bevezetése 

egy autóipari beszállítónál  
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Az esettanulmány 

• Kanban rendszer bevezetése 

• Oktatási cél 

– A tervezési feladat bemutatásán keresztül 

képessé tegye a hallgatókat az egyszerű 

elrendezés- és menetrendtervezésre, a 

kanban kártyák számának meghatározására, 

valamint kanban kártyák formátumának 

megtervezésére 

2 



A feldolgozás menete 

• Az eset feldolgozása 1 teljes szemináriumot 

igényel (1x80perc) 

– Elméleti alapok 

– Eset bemutatása 

– Tervezési feladatok elkészítése 

• Körjárat útvonalának megtervezése 

• Körjárat menetrendjének megtervezése 

• Kanban kártyák számának meghatározása 

• Alapanyag kártya formátumának megtervezése 

– Egyéb feladatok 

– Megoldások megbeszélése 

3 



A cég rövid bemutatása 

• A világ öt vezető autóipari beszállítója közé 

tartozik  

• Gumiabroncs- és féktechnológia, 

menetdinamikai szabályozás, elektronika és 

szenzor-gyártás 

4 



A termék 

 

 

 

 

 

Motor Szenzor 
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A terület elrendezése 

6 



A gyártási folyamat 

7 



Az alapanyag-rendelés 

működése 

• A termelési terv ellenőrzése 

• Konzultáció a csoportvezetővel 
• Termelés aktuális állapota 

• Tervtől való eltérés 

• Leltár készítése a területen 
• Anyagtárolókon 

• Gépeken 

• A tervezett igény alapján becslés 

készítése 

• Rendelés leadása 
8 



Az alapprobléma 

• Minden rendeléskor leltárt kell készíteni 

• Az alapanyagok mennyisége a termelési 

terven alapul, amely bármikor megváltozhat 

• Ha a terv változik, gyakran soron kívüli 

rendelést kell leadni, és bízni benne, hogy 

megérkezik az anyag, mielőtt a készlet 

elfogyna 

9 



Fejlesztési célok 

1. felesleges tevékenységek megszüntetése 

 

2. standard alapanyag készlet beállítása 

 

3. önvezérlő rendelő rendszer kialakítása 

10 



Tervezési feladatok 

F1. A körjárat útvonalának megtervezése és a 

komissiózó-állomás kiválasztása 

F2. A körjárat menetrendjének megtervezése 

F3. A kanban kártyák számának 

meghatározása 

F4. Az alapanyag kártya formátumának 

megtervezése 

11 



F1. A körjárat útvonalának 

megtervezése 

• Döntés az állomás helyéről 

– Kör ideje A-C: 6 perc 

– Kör ideje B-C: 4 perc 

– Alapanyag 

 lerakodás: 3 perc 

– Késztermék 

 felrakás: 2 perc 

– Későbbi bővíthetőség 

– Hatékony komissiózás 
12 



F2. A körjárat menetrendjének 

megtervezése 

• Komissiózás 90 percen belül 

• Műszakonként két alapanyag kiszállító és 

két késztermékbegyűjtő kör 

• A késztermék kör gyűjti be az alapanyag 

rendelő kanbanokat 

• Műszakok hossza: 8 óra 

• Műszakváltás: 10 perc 

• Műszakok kezdése: 6:00, 14:00, 22:00 13 



F2. A körjárat menetrendjének 

megtervezése 

• Az alapanyag lerakása és átadás-átvétele 3 

percig tart 

• A késztermék felrakása 2 percig tart 

• A kommissiózásra kijelölt területen nem 

lehet a tolatást megoldani 

14 



F2. A körjárat menetrendjének 

megtervezése 

• A körjárathoz használt jármű 6 perc alatt 

tudja megtenni a kört az „A” és a „C” kapun 

keresztül 

• A körjárathoz használt jármű 4 perc alatt 

tudja megtenni a kört a „B” és a „C” kapun 

keresztül 

15 



F3. A kanban kártyák számának 

meghatározása 

• Szükséges információk: 

– Gyártási folyamat térképe 

– Menetrend 

– Csomagolási egységek 

• A két lézerhegesztő 

 gépen mindig eltérő 

 típust gyártanak 

  

tí
p

u
s 

cs
o

m
ag

o
lá

si
 m

en
n

yi
sé

g 

beépülés 

sz
en

zo
r0

0
1

 

sz
en

zo
r0

0
2

 

sz
en

zo
r0

0
3

 

sz
en

zo
r0

0
4

 

sz
en

zo
r0

0
5

 

sz
en

zo
r0

0
6

 

sz
en

zo
r0

0
7

 

sz
en

zo
r0

0
8

 

sz
en

zo
r0

0
9

 

sz
en

zo
r0

1
0

 

sz
en

zo
r0

1
1

 

sz
en

zo
r0

1
2

 

sz
en

zo
r0

1
3

 

sz
en

zo
r0

1
4

 

mikromodul 

6001 1200 x x x x x x         x x     

6003 1200                 x x         

6006 1200             x x             

6007 2400                           x 

6008 2400                         x   

ellenállás 8002 5000 x x x x x x x x x x x x x x 

csatlakozó 

4202 300 x                           

4206 1000                     x       

4208 1680   x x x x x x x             

4209 1344                         x x 

5003 600                 x x         

5004 504                       x     
16 



F3. A kanban kártyák számának 

meghatározása 

• Az átfutási idő meghatározásánál a 

legrosszabb esetet kell figyelembe venni 

• A tört értékét felfelé kell kerekíteni 

• A ráhagyás egy kártya legyen 

17 



F4. Az alapanyag kártya 

formátumának megtervezése 

• Információk a kártyára: cikkszám (6001), megnevezés 

(mikromodul), mennyiség (1200 db), cellanév (MSZT), 

cél raktárhely (1791), kártya sorszáma (2/5), forrás 

raktárhely (0270). 

• Vonalkódként is: cikkszám, mennyiség, cél raktárhely, 

forrás raktárhely. 

• A vonalkódok egymástól távol legyenek. 

• A raktár a következő sorrendben használja a 

vonalkódokat: forrás raktárhely, cél raktárhely, 

cikkszám, mennyiség. 

• Területenként eltérő színű kártya. 18 



Elméleti feladatok 

F5. Mi történik, ha egy új területet is bevonunk 

a kanban-rendszerbe? (Hogyan változik a járat 

menetrendje, a komissiózásra szánt idő, a 

kanban kártyák száma, stb.?) 

F6. Mit javasolna, ha a raktár vállalná a 45 

perces komissiózást? (Mennyi kanbankártyára 

lenne szükség? Hogyan változna a készlet és 

a menetrend?) 

19 



Elméleti feladatok 

F7. Mi történne, ha elektronikus kanban-

kártyát használnának a hagyományos 

kártyák helyett? (Kártyák száma, 

kártyatárolók, kártya formátuma, 

információáramlás sebessége) 

F8. Milyen előnyei származnak a vizsgált 

cégnek a kanban rendszer bevezetéséből? 

 

20 
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• Kanban a gyakorlatban, The Productivity 

Press Development Team, 2011, ISBN 

978-963-08-1008-1 

• Kanban, Zsebedben a lean sorozat, 

KAIZEN PRO Kft., 2012, ISBN 978-963-

89620-6-5 
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Áttekintés 
Jelen esettanulmányban egy magyarországi nyomda kimenő számlázási folyamatának átfutási 

idő csökkentésére irányuló projektjét mutatjuk be. A vizsgált nyomdában a kimenő számla 

előállításának átfutási ideje átlagosan 12,99 nap volt egyszerű számláknál és 14,9 nap volt 

bonyolultabb esetekben, a projekt végére ezt közel 50%-kal, átlagosan 6,75 napra 

csökkentettük. 

A vállalat rövid bemutatása 
A vállalat bemutatását az esettanulmány tartalmazza. 

Oktatási célok 
Jelen esettanulmányban egy sokszereplős irodai folyamat fejlesztését mutatjuk be. A fejlesztési 

javaslatok megfogalmazása során a lean alapelveket (értékteremtő és nem értékteremtő 

tevékenységek) és egyéb egyszerű folyamatfejlesztési alapelveket (Eliminate-Reduce-Combine-

Simplify-Rearrange) használunk. A módszer során alkalmazott eszköz a keresztfunkcionális 

folyamatábra (cross-functional flowchart), más néven uszoda-diagram (swimlane-diagram), 

amelyen jól szemléltethető egy több osztályon átívelő, soklépéses adminisztratív folyamat 

pontos lefutása, az ilyen típusú folyamatokban előforduló tipikus veszteségek, hibák és azok 

fejlesztési lehetőségei. 

Az esettanulmány célja, hogy 

 képessé tegye a hallgatókat a keresztfunkcionális folyamatábra eszköz használatára, 

egy részletes folyamatleírás alapján (amit a gyakorlatban személyes interjúk vagy 

workshopok keretén belül lehet összegyűjteni a folyamat résztvevőitől) egy 

keresztfunkcionális folyamatábra felrajzolására 

 képessé tegye a hallgatókat komplex irodai folyamatok elemzésére 

 képessé tegye a hallgatókat komplex irodai folyamatokban a tipikus veszteségek 

azonosítására és azok megoldására tett fejlesztési javaslatok megfogalmazására 

Pedagógiai áttekintés - a feldolgozás javasolt menete 
Az esettanulmányban egy olyan komplex irodai folyamatot vizsgálunk, amely több 

szempontból is fejlődési lehetőséget jelent a hallgatók számára. Egyrészt a fejlesztés során 

használt eszköz készség szintű elsajátítása, másrészt az ilyen típusú folyamatok fejlesztésének 

menete külön-külön is hasznos és új gyakorlati tudással ruházza fel a hallgatót. Éppen ezért 

érdemes az eset teljes feldolgozására két teljes szemináriumot (kétszer nettó 80 percet) 

szánni. A továbbiakban ezt a megvalósítási módot írjuk le részletesen, de ettől az oktató a 

csoport előzetes tudásszintje alapján akár el is térhet. Amennyiben az eszköz készség szintű 



  

 

használatát korábban már megismertette a hallgatókkal, úgy rögtön kezdheti a feldolgozást a 

második szemináriumban bemutatott forgatókönyv szerint. 

Az első szeminárium 
Az első szeminárium előtt a hallgatók számára tegyük elérhetővé papíron vagy elektronikus 

formátumban a számlázási folyamat jelenállapotának folyamatlépéseit részletesen leíró 

táblázatot (fájl neve: Szamlazas-jelenallapot-folyamatlepesek.pdf) és hívjuk fel a figyelmüket a 

folyamat előzetes tanulmányozására a leírás alapján. Érdemes azzal segíteni az előzetes 

felkészülést, hogy röviden összefoglaljuk a folyamat célját és főbb adatait. 

Az első szeminárium célja tehát az eszköz használatának készség szintű elsajátítása, valamint 

az elkészült folyamatábra alapján a folyamat elemzése és fő mérőszámainak meghatározása.  

A második szeminárium 
A második szeminárium célja, hogy a hallgatók kisebb csoportokban fejlesztési javaslatokat 

fogalmazzanak meg a folyamatban lévő veszteségek kiküszöbölésére és a folyamat jövőbeni 

működésére vonatkozóan. 



Számlázási folyamat 

fejlesztése egy magyar 

nyomdánál 
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Az esettanulmány 

• Egy magyarországi nyomda számlázási 

folyamatának fejlesztése 

• Oktatási célok 

– a keresztfunkcionális folyamatábra 

használatának készség szintű elsajátítása a 

hallgatókkal 

– a számlázási folyamat példáján keresztül 

képessé tenni a hallgatókat hasonló, komplex 

irodai folyamatok elemzésére és fejlesztésére 
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A feldolgozás menete 

• Az eset feldolgozása 2 teljes 

szemináriumot igényel 

– Az 1. szeminárium témái 

• a keresztfunkcionális folyamatábra használatának 

bemutatása (ismétlés) 

• a számlázási folyamat jelenállapot folyamatábra 

közös felrajzolása és elemzése 

– A 2. szeminárium témái 

• fejlesztési javaslatok kidolgozása a számlázási 

folyamat jövőállapotához 
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Az 1. szeminárium menete 

• Az eset ismertetése 

• A keresztfunkcionális folyamatábra 

használatának bemutatása 

• A számlázási folyamat jelenállapot 

folyamatábra közös felrajzolása és 

elemzése az előzetesen kiadott, a 

folyamat egyes lépéseit részletesen leíró 

táblázat alapján 
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Keresztfunkcionális folyamatábra 

• Világos, áttekinthető vizuális képet nyújt a 

folyamat egyes lépéseiről, a folyamatban 

résztvevők közötti kapcsolatokról és 

átadási pontokról. 

 

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 



Alkalmazott jelölések 

• A folyamat kezdete 

 

• Folyamatlépés 

 

• Dokumentum 

 

• Információs rendszer, 

adatbázis 

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 

START

Gyártás elindítása

(1)

Szállítólevél 4 pld.

VIR

Szállítók



Vezetői 

jóváhagyást 

igényel?

IGEN

NEM

Alkalmazott jelölések 

• Döntési pont, 

ahonnan legalább két 

irányba megy tovább 

a folyamat 

 

• A folyamatlépéseket 

összekapcsoló nyíl 

 

• A folyamat vége 

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 

STOP



Példa 
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Határozd meg a folyamat első lépését és  

ragaszd be a megfelelő szereplő sávjába. 

Azonosítsd a folyamat összes szereplőjét a kezdőponttól a végpontig.  

A folyamatábrán helyezd el a szereplőket az uszoda-sávok fejlécében. 

Határozd meg a folyamat kezdő- és végpontját. 

Határozd meg a folyamat bemenetét és kimenetét. 

Az elkészítés lépései 

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 



Mindezt folytasd egészen a folyamat utolsó lépéséig és minden lépést 
igazíts az ábrán a megfelelő szereplő sávjába. 

Határozd meg, hogy a folyamatban ki kapja meg a második lépés 
kimenetét és ő mit tesz a következő lépésben ezzel a kimenettel. 

Ragaszd be a folyamatlépést az adott szereplő sávjába. Előre mutató 
nyíllal kösd össze a két folyamatlépést. 

Határozd meg, hogy a folyamatban ki kapja meg az első lépés kimenetét 
és ő mit tesz a következő lépésben ezzel a kimenettel. Ragaszd be a 

folyamatlépést az adott szereplő sávjába. Előre mutató nyíllal kösd össze 
a két folyamatlépést. 

Az elkészítés lépései 
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Elemzési kérdések 

• A 7 fő veszteségtípus közül melyek azok a 

veszteségek, amelyek leginkább 

előfordulnak a számlázás folyamatban? 

• Hol vannak a folyamatban olyan lépések, 

ahol hosszabb időre megállítjuk az 

információ feldolgozását? Milyen hatással 

van ez az átfutási időre? 

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 



Elemzési kérdések 

• Hol vannak a folyamatban olyan lépések, 

ahol nagyobb kötegekben történik az 

információ feldolgozása? Milyen hatással 

van ez az átfutási időre? 

• Hol vannak a folyamatban olyan lépések, 

ahol felesleges adminisztráció történik? 

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 



Elemzési kérdések 

• Hol vannak a folyamatban olyan pontok, 

ahol felesleges átadás-átvétel történik a 

szereplők között? 

• Vannak-e a folyamatban olyan szereplők, 

akik nem végeznek értékteremtő 

tevékenységet? 
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Elemzési kérdések 

• Hol vannak a folyamatban olyan lépések, 

ahol a fennáll a hibás adatbevitel 

lehetősége? 

• Hol vannak a folyamatban olyan lépések, 

ahol a manuális adatfeldolgozást 

valamilyen eszközzel vagy fejlesztéssel 

automatizálni lehetne? 
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A 2. szeminárium menete 

• Az előző szeminárium eredményeinek 

összefoglalása 

• 2 nagy és azon belül 3-3 kis csoportban 

fejlesztési javaslatok kidolgozása a 

folyamat jövőbeni működéséhez 

• A csoportok fejlesztési javaslatainak 

megvitatása 

• Néhány fejlesztési pont bemutatása a 

folyamatban 

 
TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 



Fejlesztés menete 

• Az egyes kis csoportoknak 20 perc áll 

rendelkezésére a fejlesztési javaslatok 

kidolgozására 

• Ezután a nagy csoportoknak 20 perc áll 

rendelkezésükre, hogy kidolgozzák fejlesztési 

javaslataikat a kis csoportok javaslatait 

összegezve 

• Ezután 5-5 percben a két nagy csoport ismerteti 

a saját fejlesztési javaslatát 

• Javaslatok összehasonlítása 

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 



Csoportmunka 
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Elért fejlesztési eredmények 

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 

Mérőszám Jelenállapot Jövőállapot Változás 

mértéke 

Folyamatlépések száma 73 db 52 db -29% 

Átadás-átvételi pontok száma 19 db 12 db -37% 

Átlagos átfutási idő 12,99 nap 6,75 nap -48% 

Folyamat szereplők száma 10 fő 9 fő -10% 



Nyomda - Számlázási folyamat - jövőállapot
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Áttekintés 
Jelen esettanulmányban egy magyarországi autóipari beszállító standard munka bevezetésére 

irányuló projektjén keresztül mutatjuk be és tanítjuk meg a hallgatókkal a standard munka 

kombinációs táblázat használatát. A projekt célterülete a szenzor gyártás tesztelő és címkéző cellái. 

Az elméleti alapok 
A standardról, standardizálásról, standard munkáról, valamint a standard munka kombinációs 

táblázatról és a standard munka táblázatról szóló emléleti alapokat az esettanulmány tartalmazza. 

A vállalat rövid bemutatása 
A vállalat bemutatását az esettanulmány tartalmazza. 

Az alapprobléma ismertetése 
A szenzor gyártási terület vezetője a műszakvezetőktől kapott információk valamint a termelési 

adatok alapján az alábbi problémákat azonosítja a gyártási terület működésében: 

 „operátoronként ingadozó termelési mennyiségi adatok ugyanazon a munkaállomáson” 

o a termelési rendszerből kinyert adatok azt mutatják, hogy a tárcsás tesztelő cellában 

az egyes operátorok között jelentős eltérések lehetnek az egy műszak alatt termelt 

mennyiségek tekintetében 

 „operátoronként eltérő munkavégzési módok” 

o az érintett terület többszöri bejárása és megfigyelése során kiderült, hogy a tárcsás 

tesztelő cellában dolgozó operátorok eltérő módokon végzik a munkát, eltérő a 

gépek kezelésének sorrendje és az anyagmozgatások sorrendje is, ebből adódik, hogy 

eltérőek a ciklusidők és végső soron ezért ingadoznak a mennyiségi adatok is 

 „készlettároló helyek száma a szükségesnél több és magas a köztes készletszint a területen” 

o a szenzor funkcionális tesztelése és címkézése két külön munkaállomáson történik: az 

egyik a tárcsás tesztelő cella, a másik a címkéző cella. A két cella között – az eltérő 

ciklusidők miatt – két készlettároló helyet is kialakítottak, az egyik készlet közvetlenül 

a tárcsás tesztelő cella után, a másik pedig közvetlenül a címkéző cella előtt található. 

(ld. az esettanulmány és az oktatói prezentáció VSM ábráján) 

 „az operátorok kiterhelése nem optimális” 

o a jelenállapotban a tárcsás tesztelő cellában 4 db tesztelő berendezést működtet 1 

operátor, a címkéző cellában pedig 2-2 db címkéző berendezést működtet 2 

operátor, azaz a két cellában együttesen 3 operátor dolgozik úgy, hogy a 

munkavégzés során mindkét cellában sok a várakozási idő 
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 „a tárcsás tesztelő munkaállomás leállításakor gondot okozott a dolgozó elhelyezése” 

o amikor a 4 gépes tárcsás tesztelő munkaállomást leállítják azért, hogy elkerüljék a 

túltermelést, az oda beosztott operátort másik munkaállomáson kell áthelyezni. Ez 

csak abban az esetben nem problémás, ha az operátor több munkafolyamatot is 

ismer, és más munkaállomáson éppen operátor-hiány van szabadság, betegség vagy 

egyéb ok miatt. 

A fenti problémák kezelésére az ügyvezető külső tanácsadókat vont be és az alábbi célok kitűzésével 

elindult a Standard munka bevezetése projekt: 

 1. fejlesztési cél: ingadozások megszüntetése 

o az egyes műszakokban termelt mennyiség legyen független az operátoroktól  

 2. fejlesztési cél: standardizálás 

o azonos munkavégzési sorrend és műveleti idő kialakítása minden operátornál a 

munka standardizálásával 

 3. fejlesztési cél: készletszint csökkentés és a készlettároló helyek számának csökkentése 

o a cellák összevonásával lehetőség szerint meg kell szüntetni a tárcsás tesztelő és a 

címkéző cellák közötti készleteket és készlettároló helyeket 

 4. fejlesztési cél: az operátorok kiterhelésének növelése 

o a cellák összevonását követően az operátorok kiterhelésének növelése, az összevont 

cellában 1 operátoros működési modell kialakítása 

Oktatási célok 
Jelen esettanulmányban kettő darab, korábban két cellában, egymástól szeparáltan végzett 

folyamatlépés (tárcsás tesztelés és címkézés) egy, közös cellába szervezésén keresztül mutatjuk be a 

standard munka bevezetéséhez használt standard munka kombinációs táblázat valamint standard 

munka táblázat eszközöket és azok használatát. Nem térünk ki az összevonás részleteire, csupán a 

tárcsás tesztelő cella kezdeti állapotát (ahol 1 operátor kezel 4 tárcsás tesztelő berendezést), 

valamint a kialakított közös cellát (ahol 1 operátor kezel 2 tárcsás tesztelő és 2 címkéző berendezést) 

mutatjuk be egy-egy videón, mivel az esettanulmány célja az eszközök használatának gyakorlása. A 

projekt során a standard munka kombinációs táblázat és a standard munka táblázat eszközöket 

használtuk a közös cellában a standard munka kialakításához. Ez a két eszköz szolgál arra, hogy 

azonos lépésekből álló állandóan ismétlődő (repetitív) folyamatokat ábrázoljunk, majd az adatok 

elemzése során megtaláljuk bennük a tipikus veszteségeket, hibákat és azok fejlesztési lehetőségeit.  

Az esettanulmány célja, hogy 
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 képessé tegye a hallgatókat bármely, már kész standard munka kombinációs táblázat és a 

standard munka táblázat önálló olvasására, értelmezésére 

 képessé tegye a hallgatókat megadott adatok és videofelvétel alapján üres standard munka 

kombinációs táblázat és standard munka táblázat kitöltésére. 

Pedagógiai áttekintés - a feldolgozás javasolt menete 
Az esettanulmány eredményes feldolgozásához a szeminárium előtt a hallgatóknak meg kell 

ismerniük és értelmezniük kell az esettanulmány szövegét, meg kell nézniük a tárcsás tesztelésről 

készített videót, meg kell válaszolniuk az Esettanulmány I. részében megfogalmazott kérdéseket, 

valamint át kell tekinteniük az elméleti tudnivalókat. Az esettanulmány feldolgozásához egy 

szeminárium (80 perc) szükséges. Az esettanulmány II. részére minden hallgatónak szüksége van a 

szeminárium során, ezért azt az oktató ossza ki számukra a szeminárium elején. 

Előkészületek a szeminárium előtt 
A szeminárium előtt, otthoni munka keretében a hallgatóknak meg kell nézniük a tárcsás tesztelésről  
készített videót, és ki kell nyomtatniuk az „A” mellékletet (Standard munka bevezetése egy autóipari 
beszállítónál – tárcsás tesztelés folyamat – standard munka kombinációs táblázat  
(fájlnév: Standard_munka_A-melleklet-tarcsas-teszteles.pdf 1. oldala, a továbbiakben 1-es űrlap)) és 
Standard munka bevezetése egy autóipari beszállítónál – tárcsás tesztelés folyamat – standard 
munka táblázat  
(fájlnév: Standard_munka_A-melleklet-tarcsas-teszteles.pdf 2. oldala, a továbbiakban 2-es űrlap) 

Ezeket az űrlapokat praktikus magukkal hozniuk a szemináriumra. Az előadónál is legyen egy példány 

belőlük. A szeminárium előtt az oktató annyi példányban nyomtassa ki a mellékelt űrlapokat fekete-

fehérben, ahány hallgató részt vesz az órán. A standard munka kombinációs táblázatokat A3-as fekvő 

formátumban kell kinyomtatni az olvashatóság miatt, a standard munka táblázatokat A4-es álló 

formátumban. Az űrlapok: 

Előre kitöltött űrlapok: 

1. Standard munka bevezetése egy autóipari beszállítónál – tárcsás tesztelés + címkézés 

folyamat – standard munka kombinációs táblázat – megoldás (3-as űrlap, fájlnév: 

Standard_munka_tarcsas-teszteles-es-cimkezes.pdf 1. oldala) 

2. Standard munka bevezetése egy autóipari beszállítónál – tárcsás tesztelés + címkézés 

folyamat – standard munka táblázat – megoldás (4-es űrlap, fájlnév: 

Standard_munka_tarcsas-teszteles-es-cimkezes.pdf 2. oldala) 

Üres űrlapok: 

3. Standard munka bevezetése egy autóipari beszállítónál – tárcsás tesztelés + címkézés 

folyamat – standard munka kombinácós táblázat – üres (5-ös űrlap, fájlnév: 

Standard_munka_tarcsas-teszteles-es-cimkezes-ures.pdf 1. oldala) 



  

  6/7 
 

4. Standard munka bevezetése egy autóipari beszállítónál – tárcsás tesztelés + címkézés 

folyamat – standard munka táblázat – üres (6-os űrlap, fájlnév: Standard_munka_tarcsas-

teszteles-es-cimkezes-ures.pdf 2. oldala) 

Takarékossági okokból az előre kitöltött űrlapokból lehet két hallgatónak egyet adni, de az üres 

űrlapokból minden hallgatónak kapnia kell, mivel az eset feldolgozása önálló órai munkát igényel. 

Az űrlapok kitöltéséhez ceruza és radír szükséges. Ezeket vagy az oktató biztosítsa minden 

hallgatónak, vagy a tanulók hozzák magukkal. Tapasztalat alapján a tollal való kitöltés nem ajánlott, 

mert a kitöltés során gyakran kell javításokat végezni. 

Az alábbi folyamatleírásokat az esettanulmány I. és II. része tartalmazza: 

1. Standard munka bevezetése egy autóipari beszállítónál – tárcsás tesztelés folyamat – 

folyamatleírás (1. leírás) 

2. Standard munka bevezetése egy autóipari beszállítónál – tárcsás tesztelés + címkézés 

folyamat – folyamatleírás (2. leírás) 

Az esettanulmányhoz tartozik még 2 videó: 

1. Standard munka bevezetése egy autóipari beszállítónál – tárcsás tesztelés folyamat – video 

(1. videó, fájlnév: Standard_munka_1_tarcsas_teszteles.mp4) 

2. Standard munka bevezetése egy autóipari beszállítónál – tárcsás tesztelés + címkézés 

folyamat – video (2. videó, fájlnév: Standard_munka_2_tarcsas-teszteles_es_cimkezes.mp4) 

A szeminárium menete 
A szeminárium célja tehát az eszköz használatának készség szintű elsajátítása. Ehhez az első 15 

percben kérdezzük meg a hallgatókat, hogy az Esettanulmány I. részének a végén található elméleti 

tudnivalók közül melyik rész volt kevésbé érthető, és az előadói prezentáció segítségével (fájlnév: 

Standard_munka_oktatoi_prezentacio.ppt) ismételjük át ezeket. Ha nincs kérdés, a prezentáció 

elméleti része átugorható, ebben az esetben a megadottnál több idő marad a rajzolásra vagy a 

megoldások megbeszélésére. 

A második 15 percben beszéljék meg az Esettanulmány I. részében megadott feladatok megoldását, 

és beszéljék meg azt is, hogy kinek milyen problémát okozott a videó, a folyamatleírás és a táblázatok 

összevetése. Ehhez le is lehet vetíteni az 1. videót. 

A következő 5 percben osszuk ki az üres 5-ös és 6-os űrlapot. Ez utóbbiban a gépek elrendezése, 

valamint az alapanyag és a késztermék helye – a feldolgozáshoz rendelkezésre álló idő szűkössége 

miatt – előre fel van rajzolva. 

A következő 5 percben tekintsük meg a 2. videót, de csak egyszer az első ciklust. Ezen a videón is a 

fejlesztett, tárcsás tesztelés + címkézés folyamat 3x szerepel egymás után, de csak az első ciklust 

vetítsük le! A videó levetítése után a hallgatók olvassák el a 2. leírást, mely a folyamat részletes 

adatait is tartalmazza. Erre ismét 5 perc áll rendelkezésre 
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Az olvasás befejezését követően tekintsék meg teljes hosszában a 2. videót (8 perc 13 másodperc)! 

A videó megtekintése után 15-17 percnyi önálló munka következik, melynek során a hallgatóknak a 

látott videó és a 2. leírás alapján ki kell tölteniük az 5. űrlapot és fel kell rajzolniuk a 

folyamatlépéseket a 6. űrlap „cella elrendezése” rovatába. Célszerű ceruzával dolgozni. 

Segítségképpen a videót folyamatosan vetítsük le újra, mialatt a rajzolás zajlik. A rajzolásra javasolt 

időtartam alatt kb. 2x lehet még a teljes videót levetíteni, azaz a feldolgozandó ciklust még 6x 

láthatják a hallgatók a korábbi 4 alkalom mellett. A hallgatók oldják meg az F2 feladatot is. 

A maradék időben (kb. 10 perc) az oktató ossza ki a feladat „megoldását” (3-as és 4-es űrlap) majd 

közösen beszéljék meg a felrajzolás során kialakult eltéréseket, a folyamat megértésének és 

értelmezésének, az eszköz jelzésrendszere használatának a nehézségeit. 

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk az óra javasolt menetét: 

Téma, feladatok Időtartam (perc) 

Cég bemutatása 5 

Elmélet 5 

Eszköz bemutatása 5 

Az Esettanulmány I. részében feladott feladatok megoldásának megbeszélése 15 

5-ös és 6-os űrlapok kiosztása és a feladat megbeszélése  5 

A 2. videóból az első ciklus levetítése 5 

A 2. leírás elolvasása 5 

A 2. videó megtekintése 8 

Hallgatói önálló munka (F1 és F2 feladatok megoldása) 15-17 

A megoldások (3-as és 4-es űrlap) kiosztása és megbeszélése 10 
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Az esettanulmány 

• Standard munka bevezetése 

• Oktatási cél 

– Egy munkaállomás fejlesztésének 

bemutatásán keresztül képessé tegye a 

hallgatókat a standard munka kombinációs 

táblázat és a standard munka táblázat önálló 

olvasására, értelmezésére és kitöltésére 

2 



A feldolgozás menete 

• Az eset feldolgozása 1 teljes szemináriumot 

igényel (1x80perc) 

– Elméleti alapok 

– A munkaállomás eredeti állapotának bemutatása 

videó segítségével az elmélet illusztrálására, és az 

erre a változatra kitöltött standard munka 

kombinációs táblázat és standard munka táblázat 

bemutatása 

– A munkaállomás fejlesztett változatának bemutatása 

videó segítségével, üres standard munka 

kombinációs táblázat és standard munka táblázat 

kitöltése 
3 



• Elméleti áttekintés (szükség esetén) 

• Az Esettanulmány I. része feladatainak a megoldása 

• 2. videó: a tesztelő + címkéző munkaállomás 

„jövőállapotának” elemzése 

– Üres standard munka kombinációs táblázat és standard munka 

táblázat kiosztása 

– Videó megtekintése, a kitöltés alatt többször is 

– A standard munka kombinációs táblázat kitöltése egyénileg 

– A standard munka táblázat kitöltése egyénileg 

– A helyes megoldás közös megbeszélése 

Az óra menete 

4 



A cég rövid bemutatása 

• A világ öt vezető autóipari beszállítója közé 

tartozik  

• Gumiabroncs- és féktechnológia, 

menetdinamikai szabályozás, elektronika és 

szenzor-gyártás 

5 



 

 

 

 

 

 

 

Szenzor 

 

 

A termék 

6 



A teljes gyártási folyamat 

7 



A vizsgált folyamatrész 

8 



Az alapprobléma 

• Operátoronként ingadozó termelési 

mennyiségi adatok ugyanazon a 

munkaállomáson 

• Operátoronként eltérő munkavégzési módok 

• Készlettároló helyek száma a szükségesnél 

több és magas a köztes készletszint a 

területen 

• Az operátorok kiterhelése nem optimális 

9 



A standard munkavégzés 

kialakításának lépései 

1. A termelési folyamat megismerése és a 

termelési adatok rögzítése 

2. Standard munka kombinációs táblázat 

készítése 

3. Standard munka táblázat készítése 

 

Esettanulmányunkban a 2. és 3. lépéssel 

foglalkozunk, az 1. lépés kimeneteit a videók és a 

folyamatleírások jelentik 
10 



Standard munka  

kombinációs táblázat 

Kézi = 

Dátum: Készítette: Gépi =

Folyamat: Tárcsás tesztelés Rendelkezésre álló idő: Taktidő: Séta = 

Termék: M6 szenzor klaszter Elvárt mennyiség: Ciklusidő: Várakozás =

Kézi Gépi Várakozás Séta 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 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

98 492 22 17  Összesen

Gipsz Jakab2013.09.01

13,05 s/db

8,56 s/db

Standard munka kombinációs táblázat

Várakozás a T1 gépre

Idő (s)

A T1-ben anyagot cserél

Alapanyagot készít a T3-hoz

Alapanyagot készít a T2-hez

Alapanyagot készít a T1-hez

A T3-ban anyagot cserél

A T2-ben anyagot cserél

12314

2

Alapanyagot készít a T4-hez

12314

12315

3

9

12313

6

5

A T2 késztermékét ládába rakja

A T1 késztermékét ládába rakja

A T3 késztermékét ládába rakja

A T4 késztermékét ládába rakja

A T4-ben anyagot cserél

3

3

8

26100 s/műszak

2000 db/műszak

1

2

1

2

3

3

5

Idő (s)
Elvégzett tevékenység leírása#

1

19

3

1

6

5

4

3

2

11

10

9

8

7

20

15

14

13

12

19

18

17

16

2

11 



Standard munka  

kombinációs táblázat - részlet 

12 

 

• Fejléc 

 

Dátum: Készítette: Kézi Séta

Folyamat: Tárcsás tesztelés Rendelkezésre álló idő: Termékek száma: 16 db Gépi Várakozás

Termék: M6 szenzor Elvárt mennyiség: 137 s

Taktidő: 13,05 s/db 8,56 s

Folyamat teljes 

ciklusideje:
1 termékre jutó 

ciklusidő:

Gipsz Jakab2013.09.01
Standard munka kombinációs táblázat

26100 s/műszak

2000 db/műszak



Standard munka  

kombinációs táblázat - részlet 
• Adatok 

13 

Kézi Gépi Várakozás Séta

98 492 22 17

6

5

4

3

2

11

10

9

8

7

20

15

14

13

12

19

18

17

16

2

2

3

#

1

19

3

3

3

8

Elvégzett tevékenység leírása

6

5

3

9

12313

5

3

1

2

1

1

Alapanyagot készít a T4-hez

12314

12315

Várakozás a T1 gépre

Idő (s)

A T1-ben anyagot cserél

Alapanyagot készít a T3-hoz

Alapanyagot készít a T2-hez

Alapanyagot készít a T1-hez

A T3-ban anyagot cserél

A T2-ben anyagot cserél

12314

2

A T2 késztermékét ládába rakja

A T1 késztermékét ládába rakja

A T3 késztermékét ládába rakja

A T4 késztermékét ládába rakja

A T4-ben anyagot cserél



Standard munka  

kombinációs táblázat - részlet 
• Séta  

• Várakozási idő 

14 

Kézi Gépi Várakozás Séta 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55

19

20

18

16

17

14

15

5

13 Várakozás a T1 gépre 19

1

11 Alapanyagot készít a T3-hoz 3

2

12 Alapanyagot készít a T4-hez

9 Alapanyagot készít a T1-hez 8

10 Alapanyagot készít a T2-hez 3

5

3

8 A T2 késztermékét ládába rakja 6

2

2

6 A T3 késztermékét ládába rakja 3

3

7 A T1 késztermékét ládába rakja

4 A T4-ben anyagot cserél 13 123 3

5 A T4 késztermékét ládába rakja 9

15 123

2

3 A T3-ban anyagot cserél 14 123

1

1 A T1-ben anyagot cserél 14 123

1

2 A T2-ben anyagot cserél

# Elvégzett tevékenység leírása
Idő (s) 50



Standard munka táblázat 

15 

Standard munka táblázat
Cella:                                         T2

Termék:                                      M6 szenzor

Készítette:    Gipsz Jakab                                             2013.09.01

Cella elrendezés

Fokozott 
biztonság!

Standard
WIP és mennyisége 

Minőség-
ellenőrzés

Dolgozó mozgása 
anyaggal

1

3

4

késztermék

alapanyag

5

6

7

8

9

10

12

13

11

2

T1

T2

T3

T4

4

4

4

4

Dolgozó mozgása 
anyag nélkül



Standard munka táblázat 

• A standard munkavégzés térbeli 

megvalósulását ábrázoló eszköz 

• A munkahely layoutjának (a gépek 

elrendezésének) ábrázolása 

• A műveleti sorrend, a bejárandó útvonal, a 

WIP, a minőségellenőrzési és a biztonságos 

munkavégzésre figyelmeztető pontok 

ábrázolása 

• A standard munka kombinációs táblázat 

adatainak a feltüntetése 
16 



Standard munka táblázat 

• A rajzolás menete 
– Rajzoljuk be a gépek elrendezését és számozzuk be a 

gépeket 

– Rajzoljuk be a minőségellenőrzési pontokat, a biztonságos 

munkavégzésre figyelmeztető jeleket és a standard WIP 

helyét 

– Rajzoljuk be a műveleteket (számozott karikákkal, a standard 

munka kombinációs táblázat műveleti sorrendjének 

megfelelően) 

– A műveleteket aszerint kössük össze szaggatott vagy 

egyenes vonallal, hogy ott anyagáramlás is zajlik, vagy csak 

a dolgozó mozog a műveletek között 

– Jelöljük a dolgozót  is a rajzon. Az első gépnél fekete, a 

többinél szürke jelöléssel 
17 



Standard munka táblázat - 

alkalmazott jelölések 

Az anyagáramlás iránya 

 

Dolgozó mozgása anyag nélkül 

 

Minőségellenőrzés 

 

Standard WIP 

 

Fokozott biztonság 

 

Dolgozó  
18 



A standard munka kombinációs 

táblázat és a standard munka 

táblázat felrajzolása 

• Eszközök 

– Üres standard munka kombinációs táblázat 

és standard munka táblázat A3-as méretben, 

a résztvevők számának megfelelő 

darabszámban 

– Radíros ceruza (ajánlott) a résztvevők 

számának megfelelő darabszámban 

19 



A standard munka 

bevezetésének a kihívásai 

• A standard munka nem állandó, folyamatosan változik, ezért 

erőforrást igényel 

• A standard munka nem ad tökéletes megoldást minden 

helyzetre 

– Az időszakos, váratlan eseményeket nem lehet beleépíteni a 

standardba 

– Intézkedési tervnek kell rendelkezésre állni, ha nem a standard 

szerint működik valami 

• Akkor működik hatékonyan, ha 

– A teljes gyártásra bevezetik 

– A gyártás cella-rendszerű 

– Folyamatos anyagáramlás van a rendszerben 

– Minden dolgozó elfogadja 20 



Ajánlott irodalom 

• A standard munkavégzés, The 

Productivity Press Team, 2009, ISBN 978 

963 06 8336 4 

• Standard munka, Zsebedben a lean-

sorozat, KaizenPro Kft., 2012, ISBN 978 

963 89620 5 8 

21 



Standard munka bevezetése egy autóipari beszállítónál
Tárcsás tesztelés + címkézés folyamat

Dátum: Készítette: Kézi Séta

Folyamat: Tárcsás tesztelés + címkézés Rendelkezésre álló idő: Termékek száma: Gépi Várakozás

Termék: M8 szenzor Elvárt mennyiség:

Taktidő: 21,6 s/db

Kézi Gépi Várakozás Séta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 101 102 103 104 105 106 107 108 109 111 112 113 114 115 116 117 118 119 121 122 123 124 125 126 127 128 129 131 132 133 134 135 136 137 138 139 141 142 143 144 145 146 147 148 149 151 152 153 154 155 156

137 344 15 4  Összesen

19

20

17

18

16

19

14
Anyagcsere + vizuális ellenőrzés

a C2-ben
16 24 6

1

15

12
Anyagcsere + vizuális ellenőrzés

a C2-ben
16 24 3

1

13
Anyagcsere + vizuális ellenőrzés

a C1-ben
10

Félkészterméket elviszi a T2-től a 

C1 géphez
2

11
Anyagcsere + vizuális ellenőrzés

a C1-ben
11 19

19 1

9
Anyagcsere + vizuális ellenőrzés

a C2-ben
13 24 5

2

10

7
Anyagcsere + vizuális ellenőrzés

a C2-ben
14 24

8
Anyagcsere + vizuális ellenőrzés

a C1-ben
14

Félkészterméket elviszi a T1-től a 

C1 géphez
2

6
Anyagcsere + vizuális ellenőrzés 

a C1-ben
13 19

86

4 Alapanyagkészítés a T1 géphez 3

5

2 Alapanyagkészítés a T2 géphez 1

3 Anyagcsere a T1 gépen 12

110 120 130 140 150

1 Anyagcsere a T2 gépen 10 86

50 60 70 80 90 100

1 termékre jutó 

ciklusidő:
19,375 s

Idő (s)

# Elvégzett tevékenység leírása
Idő (s) 10 20 30 40

Standard munka kombinációs táblázat
2013.09.01 Gipsz Jakab

26100 s/műszak 8 db

1000 db/műszak
Folyamat teljes 

ciklusideje:
156 s

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048



Standard munka bevezetése egy autóipari beszállítónál

Tárcsás tesztelés + címkézés folyamat

Standard munka táblázat
Cella:                                         T2C2

Termék:                                      M8 szenzor

Készítette:    Gipsz Jakab                                             2013.09.01

Cella elrendezés

1 

3 

4 

ké
szterm

ék 

al
ap

an
ya

g 

5 6 7 

8 9 
10 

12 

13 

11 

2 

14 

T1 

T2 

C1 C2 

4 

4 

4 

Fokozott 
biztonság! 

Standard 
WIP és mennyisége  

Minőség-
ellenőrzés 

Dolgozó mozgása 
anyaggal 

Dolgozó mozgása anyag 
nélkül 

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048



  
 

   

Vágókorong-gyártás késztermék 
minőségellenőrzési folyamatának 
attributív mérőrendszer elemzése 

oktatási segédlet  

 

 

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 projekt 
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Áttekintés 
Jelen esettanulmányban egy magyarországi köszörűszerszám-gyártó vállalat estén a vágókorongok 

késztermék minőségellenőrzési folyamatának elemzésén keresztül mutatjuk be az attributív 

mérőrendszer elemzés módszert és az elemzéssel elérhető, kimutatható eredményeket. 

Az elméleti alapok 
Az attributív mérőrendszer elemzés módszertanának az alapjait az esettanulmány tartalmazza. 

A vállalat rövid bemutatása 
A vállalat bemutatását az esettanulmány tartalmazza. 

Az alapprobléma ismertetése 
A vállalat vezetősége azt tapasztalta, hogy a minőségellenőrzési folyamat során előfordulhat, hogy jó 

termék kerül a selejtek közé. A vágó- és tisztítókoronggyártás technológiája miatt a selejtnek 

nyilvánított korongok nem javíthatóak, és a selejteket megsemmisítik. Így, ha egy jó korongot 

selejtnek nyilvánítanak, akkor az bevételkiesést okoz a vállalatnak, nem beszélve a korong gyártásába 

beleölt idő és erőforrás elpazarlásáról. 

Szintén problémát okoz a selejtarány fentiektől független magas szintje, valamint az a tény, hogy a 

selejtekről több esetben nem tudják helyesen megállapítani, hogy miért selejt az adott korong, és az 

is előfordul, hogy az egyik minőségellenőr által jónak ítélt korongot a másik selejtnek nyilvánít. Vagyis 

egy adott korong vagy korong-sorozat megítélése és kiszállítása vagy nem kiszállítása attól függ, hogy 

melyik minőségellenőr ellenőrzi. Ez gátolja a vállalat hosszútávú céljának megvalósulását: a gyártási 

folyamat fejlesztését, hiszen ha nem tudják pontosan megmondani, hogy mi a hiba az adott 

korongon, akkor ellenintézkedést sem lehet tenni. 

 

A projekt – amelyhez a vállalat vezetése külső tanácsadói segítséget vett igénybe – célja tehát az 

alábbi: 

 A minőségellenőrök döntési szintjének azonos szintre hozása 

o minden minőségellenőr ugyanúgy legyen képes megállapítani egy korongról, hogy az 

jó vagy selejt 

o minden minőségellenőr azonos döntést hozzon egy adott selejtes korongon lévő hiba 

típusáról több ismételt döntés során 

 

A célokat a tanácsadó javaslatára úgy valósítják meg, hogy azonos munkafolyamatot alakítanak ki a 

minőségellenőrök számára, amibe beleértendő az egységes munkautasítás, az egységes 

munkakörnyezet, a korongok ellenőrzésének egységesítése (jelenleg a minőségellenőrök nem 

egyforma módon vizsgálják a korongokat), egy hibakatalógus létrehozása, ami tartalmaz minden 

hibát, ami a korongokon előfordulhat, és ami referenciaként szolgálhat a minőségellenőrök számára 

vitás esetekben. Ez a hibakatalógus szolgáltatná a minőségellenőrök jövőbeni képzésének és 

továbbképzésének az alapját is. Ezenkívül a projekt tartalmazza a minőségellenőrök képzését is. 

 

Ahhoz, hogy meg lehessen tudni, vajon a minőségellenőrök egyenként és együttesen milyen szinten 

állnak a selejtes termékek és a hibák felismerésében, szükséges volt egy adatfelvétel (mivel a vállalat 



  

  4/5 
 

nem rendelkezett erre vonatkozó mérési adatokkal), amit az attributív mérőrendszer elemzéssel 

végzett el a tanácsadó. 

A mérés előkészületeinek és lebonyolításának a leírását az esettanulmány tartalmazza. 

Oktatási célok 
Jelen esettanulmány célja, hogy rámutasson, hogy a lean használatakor más segédtudományok 

ismeretére is szükség van, jelen esetben az attributív mérőrendszerek ismeretére és matematikai 

statisztikai alapokra. 

Cél még, hogy a hallgató egy adathalmazból képes legyen önállóan elemzést és abból a vállalat 

vezetősége számára időkorlátos prezentációt készíteni, mivel hasonló feladattal a való életben is 

gyakran fog találkozni. 

Pedagógiai áttekintés - a feldolgozás javasolt menete 
Az esettanulmány eredményes feldolgozásához a szeminárium előtt a hallgatóknak jelentős 

mennyiségű munkát kell végezniük.  

Az esettanulmány tartalmazza az adatokat, (1. melléklet: Vagokorong-gyartas-MEO-AMSA-1-

melleklet-meresi-adatok.xls), melyet az óra előtt kell elemezniük a megadott szempontok szerint. 

Fontos, hogy a szempontokon kívül a hallgatók semmilyen segítséget sem kapnak, azaz nem kapnak 

információt arról, hogy a megadott számításokat milyen módszerrel, képlettel vagy makrókkal kell 

kiszámítani, ugyanakkor nem kötelező az Excel programot használni, bármilyen más szoftver (pl. 

Minitab) vagy egyéb módszer megengedett. 

A hallgatók feladata még az elemzés alapján egy időkorlátos prezentáció elkészítése, amiben az 

elemzésből adódó eredményeket kell bemutatniuk a vállalat vezetősége (azaz a többi hallgató és az 

oktató) előtt. Ebben a feladatrészben szintén nem kapnak információt arról, hogy hány dia legyen a 

bemutató, milyen adatok szerepeljenek benne és milyen formátumban, csak szöveg legyen vagy 

legyenek grafikonok is, de annak a szempontnak meg kell felelniük, hogy a vállalat vezetősége 

számára értékes információkat kell átadniuk, amik alapján ők döntést tudnak hozni a projekt 

folytatásának mikéntjéről. 

Előkészületek a szeminárium előtt 
Az esettanulmány megoldásához a hallgatóknak kiscsoportokra kell oszlania (praktikusan 3 vagy 4 

kiscsoportra), akik közösen készítik el az elemzést és a prezentációt. A hallgatók figyelmét fel kell 

hívni arra, hogy az elemzés és a prezentáció elkészítése több órát vesz igénybe (akár 5-6 órát is, ha 

egy ember készíti – attól függően, hogy milyen gyorsan jön rá, hogy milyen módon tudja kinyerni az 

adathalmazból a szükséges információkat). A feladat elvégzéséhez nem kell matematikusnak vagy 

statisztikusnak lenni, logikus gondolkodással és számítógépes adatfeldolgozással a feladat 

elvégezhető. 
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A szeminárium menete 
A szeminárium során a kicsoportok sorban előadják prezentációikat, amelyek csoportonként 

legfeljebb 15 percesek legyenek, mivel a bemutatókat a vállalat vezetőségének (azaz a többi 

hallgatónak és az oktatónak) értékelnie is kell az óra végén. 

A prezentációk formája különböző lehet, ahogy az előadás módja is. Az értékelés során erre is ki lehet 

térni. Amiben viszont egyezniük kell, azok a számszaki eredmények, hiszen azok azonos bemeneti 

adatokon alapulnak. Ha eltérés van az eredmények között, akkor meg kell beszélni, hogy melyik 

csapat hibázott, hol és miért. 

Az óra utolsó részében, miután minden csoport előadása elhangzott, meg kell beszélni, hogy mire 

használhatóak ezek az eredmények, és hogy az adatokból milyen további információkat lehetne 

kinyerni, ha szükség lenne rá. 

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk az óra javasolt menetét: 

Téma, feladatok Időtartam (perc) 

Eset bemutatása, a csapatok sorrendjének eldöntése 7 

Csapatok előadása (15 perc/csapat), 3 vagy 4 csapat 45-60 

Következtetések levonása 15-30 

Zárás 8 

 



Vágókorong-gyártás 

késztermék minőségellenőrzési 

folyamatának attributív 

mérőrendszer elemzése 
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Az esettanulmány 

• Selejtarány csökkentés projekt előkészítő 

szakasza 

• Oktatási cél 

– Attributív mérőrendszer elemzés módszer 

bemutatása 

– Következtetések levonása nagy mennyiségű 

adatból 

– Prezentáció készítése, javaslatok 

megfogalmazása, fejlesztési irányok kijelölése 

2 



A feldolgozás menete 

• Otthoni munka: Elemzés és prezentáció 

készítése kiscsoportokban 

• A prezentáció bemutatása kiscsoportonként 

• A prezentációk és az eredmények megvitatása 

3 



A cég rövid bemutatása 

• Magyarország legnagyobb köszörűszerszám 

gyártója 

• Több évtizedes tapasztalat 

• Fő termékek: 

– kerámia és műgyanta kötésű 

köszörűszerszámok 

– üvegszövet erősítésű daraboló és 

tisztítókorongok 

4 



Az alapprobléma 

• A minőségellenőrzési folyamat nem 

megfelelően működik 

• A minőségellenőrök döntése nem egységes 

• Túl sok a selejt a minőségellenőrzésen – jó 

darabok is a selejtbe kerülnek? 

5 



Attributív mérőrendszer-elemzés 

• A vizuális ellenőr kétszer nézi végig a mintakészletet és 

egyértelmű döntést kell hoznia minden egyes darabról 

• A kiértékelés során vizsgáljuk, hogy a vizuális ellenőr 

döntése megegyezik-e a szakértői csapat döntésével, 

illetve következetes-e önmagához képest (mindkétszer 

ugyanazt a döntést hozza-e) 

• A mintadarabon talált hiba esetén meg kell neveznie a 

hibát/hibákat, melyet szintén kiértékelünk 

• A mérés után a jelenállapot kiértékelésére van 

lehetőség, mely alapján egy fejlesztési tervet lehet 

meghatározni. 

6 



Az adatok 

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

minőség hiba

1 R A R R A A R R A A R R A A

2 R A R R A A R R A A R R A A

3 R A R R A A R R A A R R A A

4 R A R R A A R R A A R R A A

5 R A R R B A R R B E J R - E

6 R A R R B A R R A A R R A A

7 R A R R A A R R A A R R A A

8 R A R R B A R R A A R R A A

9 R A R R A A R R A A R R A A

10 R A R R A A R R B B R R A A

11 R A R R A A R R A A R R A A

12 R A R R A A R R A A R R A A

13 R A R R A A R R A A R R A A

14 R A R R A A R R A A R R A A

15 R A R R A A R R A A R R A A

16 R A R R A A R R A A R R A A

17 R A R R A A R R A A R R A A

18 R A R R A A R R A A R R A A

19 R A R R B A J R - G J R - A

20 R A R R A A R R A A R R A A

21 R A R R A A R R A A R R A A

22 R A R R A A R R A A R R A A

23 R A R R A A R R A G R R A A

24 R A R R A A R J A - R R A A

25 R A J J - - J J - - J J - -

26 R A J R - G R R G D J J - -

27 R A R R A A R J A - R R A A

28 R A J R - A R R A A R J A -

29 R A R R G A J R - A J J - -

30 R A R R A A R R A A R R A A

31 R A R R A A R R A A R R A A

ssz

szakértők 

döntése

1. minőségellenőr 2. minőségellenőr 3. minőségellenőr
hibás-e a termék? mily en hiba v an rajta? hibás-e a termék? mily en hiba v an rajta?

Név : Szervác Név : Pongrác Név : Bonifác

hibás-e a termék? mily en hiba v an rajta?
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Oktatási célok 

Az eset célja a SMED módszer bemutatása egy gyakorlati példa segítségével. A példát egy 

villanymotor gyártásával foglalkozó cég egyik gépének átállítási folyamata szolgáltatja. Az oktatási 

folyamatot az írott esettanulmány mellett egy fejlesztés előtti és utáni videó támogatja. Az 

esettanulmány ajánlható minden olyan oktatási programba, ahol a lean menedzsment elemeit 

részletesen is tanítják. 

Áttekintés 

A következő táblázat bemutatja az általunk javasolt részletes tanmenetet az esettanulmány 

feldolgozására: 

  Srsz. Téma Időtarta
m 

Kezdési 
időpont 

Segédanyagok 

    1. alkalom 1:20     

Je
le

n
ál

la
p

o
t 

1. Ismétlés: Miért fontos az átállási idők 
csökkentése, a SMED módszer 

0:10 9:00 oktatási segédlet 
órai prez. anyag 

2. Az eset elolvasása, megértése 0:10 9:10 esettanulmány 

3. A folyamat főbb fázisait bemutató fényképek 
megtekintése, a folyamat megértése 

0:05 9:20 órai prez. anyag 

4. A fejlesztés előtti állapotot bemutató 
videofelvétel megtekintése 

0:45 09:25 jelenállapot videófelvétel 

5. Tanuljunk meg látni!: Kiemelt veszteségfotók 
megtekintése, közös elemzése, fejlesztési 
ötletek gyűjtése 

0:10 10:10 órai prez. anyag 

  2. alkalom 1:20     

6. Ismétlés: Mit láttunk előző alkalommal a 
jelenállapot-felvételen? 

0:05 9:00   

7. Így működik a módszer: A jelenállapot 
folyamat 1-1 fázisának elemzése kis 
csoportokban a kiosztott üres munkafolyamat-
elemző táblázat segítségével 

0:20 9:05 nyomtatott 
munkafolyamat-elemző 
táblázat (üres) 

8. A workshop során végzett munkafolyamat-
elemzési feladatok eredményeinek 
bemutatása 

0:05 9:20 nyomtatott 
munkafolyamat-elemző 
táblázat (kitöltött) 
órai prez. anyag 
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(diagramok) 

9. A workshop során kitalált fejlesztési ötletek 
bemutatása 

0:10 9:30 órai prez. anyag 

Jö
vő

ál
la

p
o

t 

10. Az új folyamat tesztelésének környezete: A két 
felvétel között megvalósult fejlesztési ötletek 
bemutatása 

0:10 9:40 órai prez. anyag 

11. A jövőállapotot bemutató videofelvétel 
megtekintése 

0:20 09:50 jövőállapot videófelvétel 

12. A jövőállapot értékelése, további fejlesztési 
javaslatok közös megfogalmazása 

0:10 10:10 órai prez. anyag 
oktatási segédlet 

    VÉGE   10:20   

 

A tanmenet során feltételeztük, hogy a videofelvételeket a hallgatók az órákon tekintik meg, így az 

eset feldolgozása két 1,5 órás tanóra alatt valósítható meg. Az első tanóra célja az, hogy a résztvevők 

megismerjék a folyamat fejlesztés előtti állapotát, és elvégezzék az elemzéssel kapcsolatos első 

feladatokat. A második tanóra első felében a hallgatók befejezik a jelenállapot elemzését, fejlesztési 

ötleteket fogalmaznak meg. Ezután megismerik a jövőállapotot bemutató videofelvétel elkészítéséig 

megvalósított fejlesztési javaslatokat, majd megtekintik a fejlesztett folyamat első próbájáról 

készített videofelvételt. Az eset feldolgozását a fejlesztési eredmények közös értékelésével és a 

folyamatra vonatkozó további fejlesztési javaslatok megfogalmazásával zárjuk. 



Átállási folyamat fejlesztése 

egy magyarországi 

villanymotorgyárban 
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Megszerezhető ismeretek 

• Folyamatok lean szemléletű elemzése 

• Veszteségek felismerése a folyamatokban 

• Fejlesztési javaslatok kidolgozása az 

azonosított veszteségek megszüntetésére 

• A SMED módszer alkalmazása  

• Spagetti-elemzés módszertanának 

elsajátítása 

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 



A SMED MÓDSZER 
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Témakörök 

• Mi történik, ha lecsökkentjük az átállási 

időt? 

• Melyek egy átállási folyamat főbb részei? 

• Milyen veszteségeket találhatunk ezekben 

a részekben? 

• Mik a SMED módszer lépései? 
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A FOLYAMAT FŐBB 

FÁZISAINAK BEMUTATÁSA 
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A régi tárak kiürítése 
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A régi tárak lecsavarozása és 

kiemelése 
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A régi szerszám és az 

asztalbetét leszedése 



TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 

Fogaskerekek cseréje (előtolás 

beállítása) 



TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 

A gép tisztítása és az új 

szerszám beemelése 



TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 

A szerszám beállítása és 

kipróbálása 
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A lemeztekercsek felhelyezése 



TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 

Az új tárak felhelyezése 
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Kijáratás és elsőminta-mérés 



A JELENÁLLAPOT-

VIDEOFELVÉTEL ELEMZÉSE 
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Elemzési szempontok 

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 

• melyek a veszteségtevékenységek a 

folyamatban? 

• mely tevékenységeket lehet külsővé tenni 

a folyamatban?  

 



FEJLESZTÉSI ÖTLETEK 

KERESÉSE 
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A JÖVŐÁLLAPOT 

VIDEOFELVÉTEL 

MEGTEKINTÉSE 
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A JÖVŐÁLLAPOT 

ÉRTÉKELÉSE 
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Vizuális Menedzsment raktári 
környezetben 

oktatói segédlet  
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Bevezetés 

Esettanulmányunk célja a vizuális menedzsment eszközök használatának bemutatása - raktári 

környezetben. Először elméleti tudnivalókat olvashat a vizuális menedzsmentről, és annak egyik 

alapeszközéről, a teljesítmény-, vagy fehértábláról. Ezt követően az esettanulmányként szolgáló 

rakatár működését mutatjuk be. Ezekhez feladatok is kapcsolódnak, melyeken keresztül az elméleti 

alapok gyakorlatba történő átültetését szeretnénk modellezni. 

A vizuális menedzsment elméleti alapjai 

Ld. az esettanulmányban. 

Vizuális menedzsment feladat 

A háttér ismertetése 

Példánkban egy raktár működését tekintjük át alaposabban. Adott egy csomagolóanyagokat gyártó 

cég külső raktára, melyet a legfőbb vevője közelében (10 km) alakított ki, hogy annak igényeit minél 

gazdaságosabban kielégítse. A vállalat egyik stratégiai célja, hogy ne csak csomagolóanyagot, hanem 

ahhoz kapcsolódó szolgáltatást is értékesíteni tudjon, ezáltal minél több szállal kötődjön az adott 

vevőhöz, és minél kevésbé lehessen „lecserélhető”. A vevő és a beszállító között létrejött 

megállapodást - SLA-t (Service Level Agreement) - az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

 A csomagolóanyagot közvetlenül a gyártósor végén található polcrendszerhez kell szállítani 

 A polcrendszer EUR paletta (800 mm * 1200 mm) tárolására alkalmas, és 1500 mm magas 

rakatok betárolását teszik lehetővé 

Az esettanulmány feldolgozásához az alábbi beosztást javasoljuk: 

Bevezetés, óraterv ismertetése   5 p 
Vizuális menedzsment alapok, tipikus eszközök 20 p 
Teljesítménytábla, képességmátrix áttekintése 10 p 
A feladatok áttekintése és közös értelmezése 10 p 
Csoportos feladatmegoldás  30 p 
Megoldások ismertetése, közös értékelés 15 p 
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 A kevés tárhely, és a gyakori termékváltások miatt napi négyszeri beszállítási időablak került 

definiálásra: 06:00 – 10:00 | 10:00 - 14:00 | 14:00 – 18:00 | 18:00 – 22:00 

 Az tárolási keretrendszernek nem felel meg, vagy a rendelési időablakon kívüli érkeztetett 

áru hibás teljesítésnek számít 

 A rendelt mennyiséghez képest elfogadott tolerancia +/- 5% 

 A vevő 92%-os éves OTIF szintet irányoz elő, az esetleges 90% alatti teljesülés súlyos állásidő 

kötbért, illetve újrapályáztatást von maga után 

Mivel a csomagolóanyag relatíve alacsony értékű, de nagy szállítási térfogatú termék, 

kulcsfontosságúvá válik a szállítási költségek minimalizálása. Ezt - a fenti követelményrendszernek 

eleget téve - úgy lehet gazdaságosan teljesíteni, hogy a gyártóhelyről (235 km) telepakolt és teljes 

magasságban (2700 mm) rakatolt palettákat szállít be a külső raktárba, majd onnan a lehívási 

mennyiségek függvényében kerül kiszállításra az áru (maximum 1500 mm magasra pakolva). 

A cég a külső raktárt két műszakban (eltolt munkarenddel 5:15 – 13:15 | 13:00 -21:00) üzemelteti a 

zökkenőmentes és folytonos kiszállítás érdekében, bérelt munkaerőkkel. A raktárnak van egy – saját 

állományban lévő – vezetője (aki mindkét műszakkal kapcsolatban van 8:00 – 16:00 között), az ő 

felelőssége a raktár menedzselése. Ehhez műszakonként az alábbi minimum létszám szükséges: 

• 2 fő raktáros 

o 1 fő árumozgató, targoncakezelői jogosítvánnyal 

o 1 fő autópakoló, békás anyagmozgatói ismeretekkel 

• 4 fő komissiós 

o 1 fő csomagolós és munkaszervező, magas szintű komissiózási ismeretekkel 

o 3 fő rakatbontó és rakatépítő, alapszintű komissiózási ismeretekkel 

• 2 fő adminisztrátor 

o 1 fő feladata a fuvarszervezés és a szállítási dokumentációk kezelése, SAP SD (Sales & 

Distribution) modul ismerettel 

o 1 fő feladata a raktári mozgások könyvelése, SAP WM (Warehouse Management) 

modul ismerettel 

A külső raktár raktári tevékenységet alapvetően két fő részre lehet bontani: beérkeztetés és 

kiszállítás. 

A beérkeztetés folyamata az alábbi folyamlépéseket tartalmazza: 
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A kiszállítás folyamata az alábbi folyamatlépésekkel írható le: 

 

A raktár vezetőjének legfontosabb feladata a vevői SLA tartása. Ehhez úgy kell a készleteket 

menedzselnie, hogy beleférjen a raktár fizikai korlátai közé (2100 m2, 6m belmagasság). 

Mindemellett legfőbb költségtényezőit (munkabér, fuvar, készlet) alacsony szinten kell tartania, s így 

folyamatosan törekednie a munkaerő és a folyamatok fejlesztésére - a költséghatékonyság elérése 

érdekében. Mindezek hatékony működtetéséhez az egyik alapvető eszköze a napi megbeszélés, mely 

helyileg a teljesítménytábla tábla előtt, az azon megtalálható információk strukturált 

végigbeszélésével zajlik. Időpontja fixen mindig műszakváltáskor (13:00) van, mindkét műszak 

dolgozóinak részvételével. 

A fent említett teljesítménytábla elkészítése az esettanulmány gyakorlati része. 

 

Az esettanulmány feldolgozását 5-8 fős csoportokban javasoljuk. A csoportoknak a feladat 

elvégzéséhez az alábbi eszközök szükségesek, melyeket az oktatócsomaghoz mellékelünk: 

 1 db A0-ás fehér lap (a teljesítmény tábla megtervezéséhez) 

 10 db A3-as fehér lap (a teljesítmény tábla elemeinek megtervezéséhez) 

 5 db színes filc (piros, zöld, sárga, kék, fekete) 

 1 db nagyméretű favonalzó 

 3 db ácsceruza 

 1 db faragó 

 1 csomag gumiragacs 

Az OTIF mutató kiszámításához xls formátumú táblázatot kezelni képes számítástechnikai eszköz 

is szükséges, melyet az oktatócsomag NEM tartalmaz. 
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Feladatok 

F1. Tervezze meg az előzőekben ismertetett raktár működését támogató 

teljesítménytáblát az alábbi elemekkel: 

 munkabiztonsági események havi nyomon követése 

 a kiszállítási folyamat kritikus pontjainak napi nyomon követése 

 aktuális futó feladatok követése 

 elmúlt hónap négy hetének SLA teljesülését ábrázoló OTIF diagram (a kiszállítási adatokat az 

1. és a 2. melléklet tartalmazza) 

 a napi beosztás tervező, és az azt támogató képességmátrix 

Szempontok a feladatok elvégzéséhez: 

• Az elemek kialakítása minél egyszerűbb legyen 

• Minimális manuális munkával egyszerűen tölthető legyen 

• Erős vizuális elemekkel támogassa a könnyű és gyors információfeldolgozást 

• Legyen egyértelmű mindenki számára (pl.: jelmagyarázat) 

• Segítse elő a problémák láthatóvá tételét, ezzel támogatva a folyamatos fejlődést 

F2. Töltse fel a teljesítménytábla megfelelő részeit az alábbi események alapján: 

Ma 2013.08.13.-a kedd van. Az elmúlt héten az alábbi események történtek: 

 Lukács P. anyagmozgató 2013.08.06-án jelezte, hogy a lépcsőnél leszakadt a fejvédő 

párnázat, és lehorzsolta a fejét. A napi megbeszélésen a munkabiztonsági probléma 

elhárítását Kovács T. kapta meg 2013.08.16-i határidővel. Ebben a hónapban egyéb 

munkabiztonsági esemény ez idáig nem történt. 

 2013.08.07-én Jakab F. jelezte, hogy a közlekedő felfestése lekopott, így biztonsági 

szempontból szükséges lenne az újrafestése. A napi megbeszélésen a munkabiztonsági 

probléma elhárítását Kovács T. kapta meg 2013.08.15-i határidővel. Kovács T. elkezdte a 

szükséges anyagok beszerzését. 

 Szebeni D. 2013.08.08-án jelezte, hogy a plotter csíkosan nyomtat. A napi megbeszélésen a 

karbantartási probléma elhárítását Lakatos G. kapta meg 2013.08.16-i határidővel. 

 2013.08.09-én az értékesítés oldaláról Sinka G. jelezte, hogy az új vevői igényeknek 

megfelelően a rakatkísérőre vonalkódosan is rá kell kerülnie az információknak. A napi 



  

  6/6 
 

megbeszélésen a fejlesztési feladatot Makai J. kapta meg 2013.08.12-i határidővel. Az új 

palettakísérő kialakítása folyamatban van. 

 

A mai napon a kiszállítás jelen időpillanatig az alábbiak szerint alakult: 

 A PO168109-es vevői rendelésnél minden rendben volt. A komissiózást követően az áruval 

megrakott autó a szállítási dokumentumokkal rendben elment, majd csereraklapokkal és a 

lepecsételt átvételi dokumentumokkal együtt már vissza is érkezett. 

 A PO168111-es vevői rendelés komissiózásánál kiderült, hogy a 1015678-as cikkből a készlet 

a rendelt 800 darabhoz képest 42-vel kevesebb. A vevőt értesítették, és a csökkentett 

mennyiséggel megrakott autó a szállítási dokumentumokkal elment, majd csereraklapokkal 

visszaérkezett a lepecsételt átvételi iratokkal együtt. 

 A PO168113-as megrendelésnél minden rendben volt. A komissiózást követően a megrakott 

autó a szállítási dokumentumokkal rendben elment, később a csereraklapokkal visszaérkezett 

a lepecsételt átvételi iratokkal együtt. 

 A PO168114-es megrendelésnél a komissiózást követően a megrakott autó a szállítási 

dokumentumokkal rendben elment. A lepecsételt átvételi iratok visszaérkezetek, de a 

csereraklapok még nem. 

 A PO168115-ös megrendelésnél a komissiózás rendben megtörtént. A nyomtató hibája miatt 

a szállítási dokumentumokat nem lehetett kinyomtatni, ezért a megrakott autó kézi 

szállítólevéllel ment el. 

 



Vizuális Menedzsment 

raktári környezetben 

TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 



Óravázlat 

2 

•Vizuális menedzsment alapok, tipikus eszközök 

•Teljesítménytábla, képességmátrix áttekintése 

•Csoportos feladatmegoldás  

•Megoldások ismertetése, közös értékelés 

 



A Vizuális Menedzsment környezet segít 

3 

• egyértelműsíteni a csoport céljait 

• nyomon követni a mutatók teljesülését 

• priorizálni és státuszolni a munkafolyamatokat 

• támogatni a standard munkavégzést 

• rámutatni az esetleges problémákra 

• megteremteni a biztonságos munkavégzést 

• a vezetőt bevonni a csoport életébe 

 



Vizuális Menedzsment jellemzők 
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• Vizuális munkakörnyezet kialakítás 

• Vizuális teljesítmény-, vagy állapotmérés  

• Vizuális folyamat-, vagy tevékenységirányítás 

• Munkavégzést támogató vizuális instrukciók 

• Munkabiztonság elősegítése vizuális jelekkel 

 



Vizuális munkakörnyezet kialakítás 
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Rakodó terület kijelölése felfestéssel 



Vizuális munkakörnyezet kialakítás 

6 

Szerszámok rendezése árnyékolás technikával 



Vizuális teljesítmény-, vagy állapotmérés  

7 

A termelés aktuális teljesítményét kijelző infotábla 



Vizuális teljesítmény,- vagy állapotmérés 

8 

Gépi teljesítmény aktuális állapotát kijelző műszer 



Vizuális folyamat-, vagy tevékenységirányítás 

9 

Kapacitás és műszakbeosztás tervező tábla 



10 

Készletszint követés és újratöltés kan-ban módszerrel 

Vizuális folyamat-, vagy tevékenységirányítás 



Munkavégzést támogató vizuális instrukciók 

11 

Raklapkezelési instrukciók 



Munkavégzést támogató vizuális instrukciók 
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Az élvédő helyes használatának lépései 

3. lépés 

Első, hátsó élvédők 

2. lépés 

Oldalsó élvédők 

1. lépés 

Függőleges élvédők 

Opció 1 

Földre állított élvédő 

Opció 2 

Raklapra állított élvédő 



Munkabiztonság elősegítése vizuális jelekkel 
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Biztonsági gyalogosforgalom kijelölése 



Munkabiztonság elősegítése vizuális jelekkel 
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Vészkijárat, érintésveszélyes terület 



Teljesítménytábla jellemző elemei 

15 

  adott területre vonatkozó napi/heti célszámok 

és azok teljesülése 

 a napi működésmenet aktuális állapota 

 kapacitás / munkarend beosztás 

 képesség / készség mátrix 

 a csapat vagy csapattagok aktuális feladatai 

 közérdekű információk 

 biztonsági mutatók 

 



Teljesítménytábla 
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