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TTiisszztteelltt  OOllvvaassóó!!  
 

A Magyar Minőség szerkesztésének egyik alapelve, hogy időnként egy–egy számában több szerző 
nézőpontjából ismertessen egy meghatározott témakört. Ez a szándék vezetett ennek a számunknak 
összeállításakor is. 
A téma megválasztását az teszi különösen időszerűvé, hogy a korábbiakhoz képest mélyebb és 
szélesebb világgazdasági recesszió kapcsán sokakban felmerül a kérdés: az adott körülmények között 
van-e jelentősége a Lean Managementnek (LM) és a Total Productive Maintenance-nak (TPM), 
továbbá ezeknek a technikáknak milyen szerepe lehet az iparban és általában a gazdaságban a 
kilábalás időszakában. A jelenlegi számunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ, több szakértő 
megszólaltatásával. 
Az első cikkekben a szerző röviden áttekinti az LM és a TPM filozófiájának, koncepciójának lényegét, 
majd további szakértők is ismertetik válaszukat a bevezetőben feltett kérdésekre. Amint olvashatják, a 
szakértők véleménye árnyalt, bár abban mindnyájan egyetértenek, hogy éppen a válság teszi 
szükségessé és lehetővé a munka racionálisabb megszervezését. Természetesen több olyan kérdés is 
van, amelyben a szakértők véleménye különbözik, pl. abban, hogy helyeslik-e karcsúsításnak fordítani 
a Lean Management-et? 

Főszerkesztő 
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Amennyiben a vállalat bevételei, forrásai csökkennek, 
akkor ezzel összhangba kell hozni a költségeit, kiadásait. 
Külső és belső erőforrások igénybevétele a vállalatnál 
költségként jelenik, meg, ezért nagyon fontos, hogy egy 
vállalat milyen racionálisan használja fel az erőforráso-
kat. Tehát a jelenlegi helyzet kikényszeríti, hogy a veze-
tés átgondolja, hogy a mostani vevői igények és műkö-
dési alapfunkciók teljesítéséhez milyen erőforrások 
szükségesek feltétlenül és hol vannak azok a pontok, 
ahol a rendelkezésre álló erőforrásokat (ember, anyag, 
energia, idő, hely, technikai eszközök, pénz) ésszerűb-
ben lehetne felhasználni. 

A kereslet és árbevétel csökkenés viszonylag rövid idő 
alatt a legtöbb vállalatnál likviditás problémákat okoz. A 
jelenlegi helyzetre a menedzsmentnek megfelelő vála-
szokat kell, illetve kellett adni. A vezetésnek meg kell ta-
lálnia, illetve meg kell teremtenie az új egyensúlyi pontot. 
A jellemző rövid távú beavatkozások a vállalat létfunkci-
óit nem érintő, (rövid távon csökkenthető) költségek lefa-
ragását és a költségek–bevételek egyensúlyának megte-
remtését célozták meg (bérköltségcsökkentés, bérmun-
kások számának csökkentése, utazási, képzési, reklám-
költségek csökkentése). 

A Lean menedzsment lényege, hogy az üzleti működés 
és annak fejlesztése középpontjába a „Hozzáadott érté-
ket” állítjuk. Mi az, ami értéket teremt, amiért hajlandóak 
fizetni az ügyfeleink? Minden egyéb tevékenység vesz-

Ezen területek logikus, „Lean szemléletű” érték és folya-
matközpontú átgondolása, rengeteg megtakarítási lehe-
tőséget rejt a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is. 

72 oldal7/

AA  LLeeaann  mmeenneeddzzssmmeenntt  rreennddsszzeerr  ééss  ggoonnddoollkkooddáássmmóódd  kkiiuuttaatt  jjeelleenntthheett  aa  vváállssáággbbóóll..  
DDrr..  NNéémmeetthh  BBaalláázzss  

 
A Lean menedzsment ma a világ vezető vállalatainál 
legsikeresebb menedzsment filozófia, amely a jelenleg 
gazdasági válság közepette, még nagyobb jelentőséget 
kap. A Lean filozófiát számos világhírű és sikeres vállalat 
TOYOTA, GE, DELL, PORSCHE, FESTO, SIEMENS, 
BOSCH, BOEING, MARS, KRAFT.már alkalmazza. 
A jelenlegi gazdasági válság során piacokon és a válla-
latoknál felborult a kereslet és a kínálat, az árbevétel és 
a költségek, a rendelkezésre álló erőforrások és az el-
végzendő feladatok egyensúlya. ((11..  áábbrraa)) 

VVáállssáágg  --  EEggyyeennssúúllyyvveesszzttééss  
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Árbevétel

Feladatok

Költségek

Erőforrások

Rövid lejáratú
kötelezettségek

Cash + követelések

Kínálat Igény

  

Öntapadó jegyzet
Ügyvezető igazgató, Kvalikon Kft. HYPERLINK "http://www.kvalikon.hu" www.kvalikon.hu 



teség. Tehát veszteség, ha olyan terméket vagy szol-
gáltatást állítunk elő, amire nincs igény, ha feleslegesen 
erőforrásokat, energiát használunk fel ennek érdekében. 
Veszteség, ha 
€ Hibásan végezzük el a feladatot, vagy selejtet gyár-

tunk, 
€ Ha bonyolultan, több lépésben, több mozgatással, 

adminisztrációval végezzük el a feladatot, 
€ A párhuzamosan többször, újra elvégzett feladatok 
€ Ha túltermelünk, olyan tevékenységeket, feladatokat 

végzünk el, amit a vevő nem igényelt  
€ A felesleges készlet felhalmozása (amiben lekötve áll 

a pénzünk) 

€ Az állásidő, a felesleges várakozás, amikor az erőfor-
rásokért fizetünk, de nem tudjuk megfelelően kihasz-
nálni őket. 

€ A felesleges szállítás, mozgatás, utazás 
Ezen veszteségek közül a termelő vállalatoknál talán az 
egyik legnagyobb potenciál a készletekben van, ugyanis 
itt a költségek körülbelül 60% az anyagköltség. A Lean 
filozófia lényege, hogy a veszteségek folyamatos kiküsz-
öbölésével csökkenti az érték előállítási folyamat átfutási 
idejét (és a gyártásban lévő készleteket), így hatéko-
nyan, gyorsabban és rugalmasabban tudunk reagálni a 
vevők igényeire, ezzel jelentősen növelve cégünk ver-
senyképességét és a cégen belül tőkeforgási sebessé-
get.

 

 
22..  áábbrraa
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Az értékáram-központú megközelítés ((22..  áábbrraa)),, nem egy 
egyszerű fűnyíróelv-szerű (pl.: -10%) költségcsökkentést 
takar, hanem a vevői igények kielégítéséhez szükséges 
tevékenységek és azok erőforrásigényének szisztemati-
kus átgondolását, a folyamatainkban, működésünkben 
lévő veszteségek feltárását és csökkentését, ami meg-
alapozott, a valós igényekhez és lehetőségekhez iga-
zodó, hosszútávon is eredményes költségcsökkentéssel 
jár. 
A Lean menedzsment, mindezt a Kaizen (folyamatos tö-
kéletesítés) módszerének szisztematikus alkalmazásán 
és a cégnél dolgozók széles körének probléma-megol-
dási folyamatba való bevonásán keresztül éri el. A vevő 
azt kapja, amit kért, akkor, olyan minőségben, olyan 
mennyiségben és olyan áron, ahogy azt igényelte. 
A vállalatok és vezetőik sokszor egy szinte ellentmondá-
sos helyzettel találják szembe magukat az utóbbi idők-
ben, hogyan lehet kevesebb erőforrással egyre többet 
nyújtani a vevőnek. A versenyképesség fenntartása és 
fokozása érdekében kulcs-fontosságú a vevői igényeket 
maximálisan, ugyanakkor hatékonyan (gazdaságosan) 
kielégítő rendszerek kialakítása. Ezen követelmények 
egyszerre történő biztosítására az autóiparban legjobb 
gyakorlatnak számító Toyota Gyártási Rendszer, más 
néven Lean Menedzsment bizonyult a legsikeresebb 
megoldásnak, amely eredményesen ötvözi a vevő és a 
tulajdonosok szempontjából lehető legnagyobb érték 
előállításához szükséges módszereket és egy egységes 
filozófiai keretbe foglalja őket. 
A Lean menedzsment 5 alapelve (James Womack, 
Daniel Jones, 1996) szerint: 
1. Meg kell határozni, hogy melyek a hozzáadott értéket 

tartalmazó és nem tartalmazó tevékenységek a vevő 
szempontjából 

2. Azonosítani kell az összes, a termék vagy szolgálta-
tás előállítása szempontjából szükséges tevékenység 
láncolatát, az értékáramot és azonosítani kell a 
veszteségeket. 

3. Folytonossá, megszakítások, eltérítések, megállások 
nélkülivé kell tenni az értékáramot  

4. Csak azt szabad előállítani, amit a vevő igényel: húzó 
rendszer kialakítása 

5. Folyamatosan törekedni kell a tökéletességre, a vesz-
teségek folyamatos felderítésén és eltávolításán ke-
resztül. 

A Lean menedzsment rendszer számos építőelemből, 
részrendszerből épül fel, amelyek együttes eredményes 
alkalmazása hozhatja meg a várt eredményt (minőség 
javulása, nagyobb hozzáadott érték, veszteségek, költ-
ségek csökkenése, gyorsabb átfutási idő, gyorsabb 
készletforgás). 

KAIZEN

JI
T

D
ol

go
zó

k 
be

vo
ná

sa

JI
D

O
K

A
M

in
ős

ég

LEAN szemlélet, kultúra

Vizuális 
mgmt. Szabvá

Veszteség

STABIL
5Snyosítás

TPM
LSM

csökkentés

 MŰKÖDÉS

KAIZEN

JI
T

D
ol

go
zó

k 
be

vo
ná

sa

JI
D

O
K

A
M

in
ős

ég

JI
T

D
ol

go
zó

k 
be

vo
ná

sa

JI
D

O
K

A
M

in
ős

ég

LEAN szemlélet, kultúra

Vizuális 
mgmt. Szabvá

Veszteség

STABIL
5Snyosítás

TPM
LSM

csökkentés

 MŰKÖDÉS

 
33..  áábbrraa  

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 8-9. szám 2009. augusztus-szeptember 9/72 oldal



10/72 oldal

Lean menedzsment bevezetése hosszú távon. jelentős 
erőfeszítéseket és elkötelezett, kitartó, következetes 
munkát kíván meg a vállalat vezetőitől és dolgozóitól. 

Lean menedzsment alapjait a megfelelő kultúra és a sta-
bil működés megteremtése jelentik. A Stabil működés ki-
alakítása során olyan állapot megteremtésére törek-
szünk, ahol szabályozottak és szabványosítottak a fo-
lyamatok, meg lehet különböztetni egymástól a normális 
és abnormális állapotot, tudjuk mikor kell beavatkozni a 
működésbe és képesek vagyunk a megfelelő teljesít-
ményszintet fenntartani. A gépek, eszközök, informatikai 
rendszerek rendelkezésre állnak a működéshez és za-
varmentesen megfelelő minőségben képesek gyártani 
(ennek megvalósítását a TPM – teljes-körű hatékony 
karbantartás rendszere célozza meg). A munkaterület, 
iroda tiszta rendezett, és logikus elrendezésű, alkalmas a 
megfelelő minőségi munkavégzésre (ennek megvalósí-
tása az 5S rendszer bevezetésén keresztül történik). A 
szállítók képesek megfelelő minőségben és időben szál-
lítani az igényeinkkel összhangban (LSM – Lean Supply 
Management). A célok, feladatok, teljesítményértékek 
megfelelően, egyértelműen, egységesen kommuniká-
lásra és bemutatásra kerülnek minden területen, hogy a 
munkatársak egyértelműen megismerjék és azonosít-
hassák feladataikat, a problémákat és ennek alapján ké-
pesek cselekedni (vizuális menedzsment). 
A Lean bevezetés 3 fő oszlopát a húzóelvnek megfelelő 
JIT (éppen időre történő előállítás), a JIDOKA (hiba 
mentes automatizált működés megteremtése) és az em-
berek bevonása jelentik./3. ábra/ A húzó elvnek megfe-
lelően (amely egyik támogató eszköze lehet a Kanban 
alkalmazása), csak annyi anyag áll rendelkezésre ott és 
akkor, amennyire szükség van, és a vevői igény beérke-
zésének üteme vezérli az előállítási folyamatot. A 
JIDOKA lényege, hogy folyamatos, megszakításmentes 
gyártásra legyünk képesek mindaddig, amíg hiba nem 
következik be, mert akkor leáll a gyártás, és azonnal ki 
kell küszöbölni a problémát. Ezért cél a 0 hiba, a hiba-

mentes (problémamentes) folyamatok kialakítása. A 
Lean bevezetés középpontjába a dolgozókat és a dolgo-
zók bevonását állítjuk, ugyanis a vállalat teljesítménye az 
ott dolgozók napi munkájának eredményétől és az 
együttműködésük hatékonyságától függ (akkor fog mű-
ködni a Lean egy vállalatnál, ha minden egyes dolgozó a 
Lean alapelvek szerint végzi a munkáját). A dolgozók 
eredményes bevonása nélkül, akárcsak a vezetés támo-
gatása nélkül a Lean menedzsment nem működik, ku-
darcra van ítélve. 
A Lean menedzsment fókuszában a vevő számára előál-
lított érték áll, amelyet a folyamatos tökéletesítésen 
(Kaizen), a veszteségek csökkentésén keresztül napról 
napra igyekszünk növelni. A Lean bevezetés motorját 
ezért a szervezet minden egyes szintjén megjelenő 
Kaizen tevékenységek jelentik, amelyeken keresztül ha-
ladunk az ideális Lean működés megteremtése irányába. 
A Kaizen lényege, hogy a problémákat, mint lehetősége-
ket kezeljük és a problémák felmerülését követően az 
érintettek bevonásával olyan intézkedéseket hozunk, 
hogy az egyes problémák többet ne ismétlődjenek meg. 
Az utóbbi időben, látva a Lean menedzsmentet alkal-
mazó vállalatok sikereit, számos cég kezdett bele a Lean 
menedzsment bevezetésébe. Amikor egy ilyen komplex 
rendszer kialakításához hozzákezdünk akkor, nem csak 
az egyes részek alkalmazása, hanem azok összhangja 
és integráltsága is fontos. Ha valaki elkezdi a Lean me-
nedzsment bevezetését, akkor azt a meglévő vállalati 
rendszerekkel, illetve azok közé kell integrálni, ezért a 
bevezetés nem egy operatív feladat, amit ki lehet adni 
egy arra szakosodott munkatársnak, vagy szakember-
nek, hanem a vezetés stratégiai megközelítését igényli. 
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Cserébe olyan valódi versenyelőnyökhöz (rugalmas alkal-
mazkodóképesség, nagyobb hozzáadott értékű termékek 
és szolgáltatások, a veszteségek folyamatos csökkentése, 
a készletek jelentős csökkenése, egyszerűbb termelésirá-
nyítás, gyors, pontos szállítási képesség, magas minőség) 
juttatja az alkalmazó vállalatot, amit a versenytársak is csak 
hosszútávon hasonló kitartó munkával lesznek képesek el-
érni. 
Azok az ügyfeleink, akik már alkalmazzák a Lean filozófiát 
és eszközöket, a tapasztalataim szerint, kevésbé szenvedik 
meg a válság hatásait és megerősödve fognak kikerülni a 
válságból. 
Felmerül a kérdés, ha a Lean menedzsment bevezetése 
egy hosszú-távú, több éves folyamat, érdemes-e most be-
levágni, amikor sokszor gyors és radikális lépések szüksé-
gesek a gazdasági válság hatásainak kezelésére. A jelen-
legi helyzetben az első lépés a vállalat értékáramainak 
Lean szemléletű feltérképezése és elemzése lehet, 
amellyel viszonylag gyorsan azonosítani lehet a főbb 
veszteségcsökkentési potenciálokat, fejlesztési le-
hetőségeket és ezek közül azokkal az intézkedésekkel 
célszerű először elindulni, amelyek gyorsan eredményt 
(megtakarítást) hoznak (Quick Win). Egy rövid távú és néha 
radikálisabb beavatkozás (átszervezés, összevonások, 
racionalizálás) után pedig el lehet indítani a Kaizen jellegű 
szisztematikus fejlesztési mechanizmus és programok 
működtetését a szervezeten belül egy hosszú távon is 
működőképes és folyamatosan fejlődő, az emberek által is 
elfogadott rendszer kialakítása érdekében. 

Úgy gondolom, hogy minden válság egy lehetőség is 
a megújulásra. A kérdés, hogy mi csak a fenyegetést 
látjuk-e benne, ami lebénít, vagy meglátjuk a lehető-
ségeket és megfelelő lépéseket teszünk ezek kihasz-

nálására. 
_____________________________________________   
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LLeehheett--ee  eerreeddmméénnyyeess  aa  LLeeaann  TTPPMM  nnééllkküüll??  
PPéécczzeellyy  CCssaabbaa  

  
Napjaink kulcskérdései közé tartozik világszerte, így Ma-
gyarországon is a termelékenység és a hatékonyság. 
Azok a cégek hamar alulmaradnak a piaci versenyben, 
amelyek nem tudnak megfelelni a modern gazdaság kö-
vetelményeinek. 
Az európai és amerikai multinacionális cégeknél bevett 
gyakorlat, hogy az olcsóbb munkaerő miatt mind kele-
tebbre és keletebbre költöztetik gyáraikat, legyen ez Ke-
let-Európa vagy Ázsia. Ez a veszély a „multik” Magyaror-
szágon működő gyárait is fenyegeti. Keményen meg kell 
küzdeniük a piacért. Sokszor nem elég a konkurens cé-
gekkel harcolniuk, hanem a vállalatcsoporton belül is 
komoly verseny folyik egy-egy új termékért.  
E versenyben egyre többen fordulnak olyan „japán” ter-
melékenység fejlesztő rendszerek felé, mint pl. a Lean 
és a TPM (Total Productive Maintenance), amelyek 
kulcs-gondolata a termelést sújtó veszteségek vissza-
szorítása. 
Magyarország ma 
Munkánk során igen sok termelő vállalatnál fordulunk 
meg országszerte, és számos helyen halljuk a következő 
mondatotokat: „Nálunk már van Lean. Miért vezessünk 
be TPM-et is?” 
Kicsit alaposabban vizsgálva a helyzetet legtöbbször az 
tapasztalható, hogy a „bevezetett” Lean csak egy töre-
dékét tartalmazza annak az eszközrendszernek, amelyet 
a Toyotánál kifejlesztettek. A helyzet hasonlít a tíz-húsz 
évvel ezelőttire, amikor temérdek cég tűzte zászlajára a 
TQM-et, az ISO 900x-et és rokonaikat. A jelszavak har-
sogtak, a zászlók lobogtak, de a mögöttes tartalom leg-

alábbis megkérdőjelezhető volt. Ma is sok tanácsadó te-
szi ugyanezt a Leannel. Néhány napos képzésekkel pró-
bálják letudni a bevezetést, de a tényleges gyakorlati 
megvalósítás során, nem ritkán „megáll a tudomány”. Ha 
mégis mernek belevágni, akkor is azokra a pontokra 
koncentrálnak, melyek megvalósítása egyszerűbbnek 
tűnik számukra, szakértelmükhöz közel áll. Ennek ered-
ményeként nem ritkán töredék- jó estben fél-rendszerek 
jönnek létre, melyek meg sem közelítik az elvárhatót. A 
Lean eszközök a valóságban puzzle-ként összekapcso-
lódva, egymás hatását erősítve fejtik ki hatásukat, ha a 
többségük hiányzik vagy gyenge, akkor az általuk alko-
tott szerkezet sem ér sokat. 
Ekkor még nem is beszéltünk a kijelentés második felé-
ről, amely szerint, ha a vállalatunknál már „működik” a 
Lean, akkor semmi szükség TPM-re. E kijelentés helyt-
állóságát vizsgáljuk meg a következőkben, miután külön-
külön bemutattuk a két (?!?) rendszert, azok hasonlósá-
gait és különbségeit. 
További érdekesség, hogy habár egyes vállalatoknál a 
Lean részeként kezelik a TPM-et, mégis egyszerű rész-
rendszerként tekintenek rá, melynek bevezetésére alig 
fordítanak figyelmet. Egy nagy magyarországi élelmi-
szeripari vállalat termelési modelljében pl. azonos súllyal 
említik a TPM-et a Kanbannal (termelési információhor-
dozó eszköz) és sok más egyszerű módszerrel. A szak-
irodalom szerint ezzel szemben három-öt év szükséges 
a bevezetéséhez. Érdemes elgondolkozni, hogy ha a 
modell (lásd 1. ábra) alapja egyenszilárdságú részekből 
áll, akkor hány évig tart ennek a rendszernek a kialakí-
tása.

Öntapadó jegyzet
Tanácsadó, A.A. Stádium Kft., tpm@aastadium.hu
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11..  áábbrraa  EEggyy  nnaaggyy  mmuullttiinnaacciioonnáálliiss  éélleellmmiisszzeerriippaarrii  vváállllaallaatt  tteerrmmeellééssii  rreennddsszzeerree  ((mmaaggyyaarrrraa  ffoorrddííttvvaa)),,  

mmeellyybbeenn  aa  TTPPMM  éépppp  ccssaakk  eeggyy  „„ééppííttőőkköövveeccsskkee”” 



A TPM 
A TPM egy olyan termelékenység-fejlesztő rendszer, 
mely a berendezésekhez kapcsolódó veszteségforrások 
visszaszorítására koncentrál. Működése/megvalósítása 
során számos karbantartási elemet alkalmaz – ezért és 
eredeti megnevezése miatt (Total Productive Mainte-
nance) a területen kevésbé jártas személyek gyakran 
pusztán karbantartási rendszernek hiszik. 
A TPM öt fő területen összehangolt fejlesztésére koncen-
trál, amelyeket TPM pilléreknek is nevezünk ((22..  áábbrraa)).. 

 
22..  áábbrraa  AA  TTPPMM  ééppüülleett  hhaaggyyoommáánnyyooss  áábbrráázzoolláássaa  

Ezek: 
1. Autonóm karbantartás: E kifejezésben a „karban-

tartás” szó nem a klasszikus értelemben vett kar-

bantartást jelenti, hanem a berendezések jó 
gazda szemléletű „kezelését”, ápolását, gondozá-
sát, hibaelőjeleinek figyelemmel kísérését és azok 
azonnali jelzését a karbantartás felé. E tevékeny-
ség célja, hogy minden gépkezelő sajátjának 
érezze azt a berendezést, amelyen dolgozik, és 
eszerint is bánjon vele. 

Főbb alapelvek: 
a. Alakítsuk ki a dolgozóinkban a tulajdonosi szem-

léletet a gépeik iránt! 
b. A karbantartási feladatok egy része nem kíván 

speciális szakértelmet (pl. tisztítás – ápolás, ap-
róbb javítások elvégzése), bízzuk ezeket a fel-
adatokat a gépkezelőkre! 

c. A gépkezelők észlelik elsőként a berendezések 
rendellenes működését, de fontos, hogy ezt a 
karbantartás felé jelezzék is. 

Főbb eszközök: 
a. Kezdeti Tisztítás és Ismételt Tisztítások: E tevé-

kenység lényegesen több egyszerű géptakarí-
tásnál, ugyanis ilyenkor megtörténik a berende-
zés állapotának felmérése, a gépkezelők mun-
káját nehezebbé tevő tényezőinek („férgek”, 
„worms”, „Würmchen”) összegyűjtése. Alap a 
helyreállítási és a fejlesztési tervhez. 

b. Tisztítási-Vizsgálati lap: Egy olyan vizualizált 
lista, melyben felsoroljuk azokat a feladatokat, 
amelyeket a gépkezelőknek műszakonként, na-
ponta vagy hetente el kell végezni. Fontos, hogy 
nem csak tisztítási utasítások szerepelnek 
benne, hanem ellenőrzési, egyszerűbb karban-
tartási munkák is. 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 8-9. szám 2009. augusztus-szeptember 14/72 oldal



c. T-cédulás rendszer: vizuális hibaelőjel bejelentő 
rendszer. Ha a kis „zizzenéseket” időben kezel-
jük, akkor elkerülhetjük a nagy „robbanásokat” 
((33..  áábbrraa)).. Olcsóbb és gyorsabb egy hibát „előjel 
korában” elhárítani, mint ha megvárjuk a meghi-
básodást. Továbbá ez az eszköz segít, hogy ne 

veszhessen el információ a termelés és a kar-
bantartás közt, folyamatos visszajelzést nyújt a 
jelzett problémákról a jelentő személy felé. 
Gyakran fejlesztési ötleteiket is ezen a táblán 
jelzik az emberek. 

 
33..  áábbrraa  FFoonnttooss  aa  hhiibbaaeellőőjjeelleekk  iiddőőbbeennii  éésszzlleellééssee  ééss  kkeezzeellééssee  
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2. Karbantartás-fejlesztés: Célja a karbantartás erő-
forrásainak hatékonyabb kihasználása, a váratlan 
meghibásodások számának és mértékének drasz-
tikus csökkentése. 
Főbb alapelvek: 
a. Legtöbb cégnél a karbantartás erőforráshiány-

ban szenved, még is rengeteg a „túlkarban-
tartás”. Ezt szűntessük meg! 

b. Ne bontsunk meg jól működő berendezést! 
c. Az ütemezett javításokat váltsák fel az üteme-

zett ellenőrzések! 
d. Építsünk ki megfelelő információs rendszert 

(T-cédulás rendszer, számítógépes karban-
tartási szoftver alkalmazása, pl. Maximo)! 

e. Használjuk a korszerű állapotvizsgálati 
technikákat és az érzékszervi diagnosztikát is! 

Főbb eszközök: 
a. Karbantartási Mix: Az egyszerűsített RCM 

elemzés segítségével hatékony karbantartási 
terv kialakítása. 

b. M(űszak)-6-12-24-48 hetes rendszer: A kar-
bantartási tervben szereplő feladatok üteme-
zését jelenti (a 48 hetes karbantartás felel 
meg az éves karbantartásnak). 

c. Karbantartás átvilágítása: annak meghatáro-
zása, hogy mely területeken szükséges a 
karbantartást fejleszteni, pl. képzések, anya-
gok, eszközök útján. 

3. Berendezés-fejlesztés: Ez valójában két oszlopot 
jelent. Egyrészt a meglevő berendezéseink fej-
lesztését, másrészt pedig kommunikációt a gép-
gyártók felé, hogy milyen változtatásokra lenne 
szükség a berendezéseken. 

Főbb alapelvek: 
a. Olyan berendezést gyártassunk, amilyenre 

szükségünk van. (Sajnos a legtöbb magyar-
országi vállalat nincs abban a helyzetben, 
hogy diktálhasson a gép-gyártóknak.) 

b. Fejlesszük a meglevő berendezéseinket an-
nak érdekében, hogy dolgozóink könnyeb-
ben, hatékonyabban végezhessék munkáju-
kat. 

c. Szüntessük meg a visszatérő hibákat. 
A tizenkét „Féreg”, mely gátolja a munkavégzést, de a 
hagyományos cégeknél jellemzően senki nem törődik 
a megszüntetésükkel ((44..  áábbrraa)):: 

1. Nehezen látható 
2. Nehezen hozzáférhető 
3. Nehezen kezelhető 
4. Nehezen kenhető 
5. Nehezen javítható 
6. Nehezen tisztítható 
7. Kis hibák 
8. Használaton kívüli 
9. Szennyező-forrás 

10. Nem biztonságos 
11. Minőségi hibát okozó 
12. Nem megfelelő utasítások 
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44..  áábbrraa  AA  TTPPMM  1122  ""FFéérrggee""  
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4. Oktatás és motiváció: Ne bio-robotként kezeljük 
dolgozóinkat, hanem alkotó partnerként. Vonjuk be 
őket a fejlesztésekbe, használjuk ötleteiket, ezzel 
lehetőséget adva önmegvalósításukra. Sokak szerint 
ez a legfontosabb pillér, hatékony felépítése a vállalat 
számára „aranybányát” jelent. 
Főbb alapelvek: 
a. A dicséret párja nem a büntetés, hanem a képzés. 
b. Ha vannak jó eredmények, ne titkoljuk. Mutassuk 

be őket az azokat elérő emberekkel együtt!  
c. Az az ember ismeri legjobban a gépet, aki nap, 

mint nap rajta dolgozik. Az ő tudása értékes, ne 
hagyjuk kárba veszni!  

d. Ne utasítsuk olyan tevékenységre dolgozóinkat, 
amelyre nem kapták meg a szükséges oktatást! 

e. Az oktatásokat egyszerűen, gyakorlatiasan végez-
zük! 
Eszközök: 

a. Egy Pontos Lecke: Egyszerű egy oldalas oktatási 
anyag egy tevékenység elvégzéséről, képekkel 
illusztrálva. 

b. Tacepaok: eredmények, tevékenységek bemu-
tatására szolgáló felületek, transzparensek. Céljai: 
Információközlés, eredményeket elérő személyek 
bemutatása, többiek bátorítása az ötleteik meg-
valósítására. 

c. Ellenőrző lapok: A feladatok elvégzését tegyük el-
lenőrizhetővé. 

d. Beszélgetések – beszélgetések és beszélgetések. 
5. Veszteségforrások visszaszorítása: A termelést 

számos veszteség éri, melyek közül a TPM azokkal 
foglalkozik, amelyek a berendezésekhez kap-

csolódnak. E veszteségek visszaszorítására pro-
jekteket hoznak létre, melyek következetes munkával 
csökkentik a veszteség mértékét. 
Főbb alapelvek: 
a. „Aki nem kísérli meg a lehetetlent, az nem éri el a 

lehetségest.” Törekedjünk a tökéletesre, pl.: nulla 
váratlan meghibásodás, vagy nulla másodperces 
átállások. 

b. Gemba: Fontos, hogy mindig végezzünk alapos 
adatgyűjtést a probléma helyén dolgozók megkér-
dezésével. 

c. Hozzunk létre vegyes összetételű fejlesztőcso-
portokat! 

d. Ami ma még jó, az holnap már kevés. A folyama-
tos fejlesztés elve (Kaizen). 

e. Alkalmazzuk a fejlett probléma-megoldási és ke-
zelési technikákat! 

A TPM 7+4 fő vesztesége: 
1. Váratlan meghibásodások miatt kieső idő 
2. Átállások ideje 
3. Szerszámváltások ideje 
4. Mikro-leállások (apró zavarok, melyek nem igényel-

nek karbantartói beavatkozást)  
5. Csökkent sebességű termelés 
6. Selejtes, újramunkálandó termék gyártása 
7. Indítási veszteség 
+4: 
- anyag, 
- segédanyag, 
- energia, 
- a feleslegesen/nem kellő hatékonysággal elvégzett 

karbantartások erőforrás szükséglete. 
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A Lean 
A Lean egy olyan termelékenység-fejlesztő rendszer, 
amely a termelési folyamatokhoz kapcsolódó veszte-
ségforrások visszaszorítására koncentrál. A Lean beve-

zetés jellemzően egy Value Stream Mapping elkészíté-
sével kezdődik, melynek célja a jelenlegi gyártási folya-
matok és az információáramlás feltérképezése, valamint 
a termelést sújtó veszteségek azonosítása. 

 
55..  áábbrraa  AA  LLeeaann  vveesszztteessééggeekk  sszzookkáássooss  áábbrráázzoolláássaa..  SSookk  ccéégg  aa  KKéésszzlleettsszziinntt  ((vvíízzsszziinntt))  eemmeelléésséévveell  pprróóbbáálljjaa  mmeegg  aa  

vveesszztteessééggffoorrrráássookk  hhaattáássáátt  eelllleennssúúllyyoozznnii,,  eellffeeddnnii..  EEzz  aazzoonnbbaann  ttoovváábbbbii  kkööllttssééggnnöövveekkeeddéésstt  jjeelleenntt!!  
A Lean 7+1 vesztesége (5. ábra): 

1. Túltermelés 
2. Felesleges szállítás 
3. Felesleges mozgatás 
4. Raktározás 

5. Várakozás 
6. Nem megfelelő minőség 
7. Nem megfelelő gyártási folyamatok, túlmunkálás 

+1: Elveszett emberi tudás 
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E veszteségforrások visszaszorítását a Lean két fő 
irányból közelíti meg: 
1. Just in Time (vagy 5 R – német elnevezés): Jelen-

tése: éppen időben. Ez a termelésben azt jelenti, 
hogy a megfelelő termék a megfelelő időben, a 
megfelelő mennyiségben, a kívánt minőségben és 
áron legyen jelen, úgy a belső termelési folyama-
tainknál, mint a Vevőnél. 

A kialakítás lépései: 
a. Készletminimalizálás: A készletek drasztikus 

csökkentése. 
b. Egy darabos áramlás kialakítása: Célja, hogy ne 

legyen olyan befejezetlen termék a termelésben, 
amely „pihen”. 

c. Ütemidő: Számítása által nyilvánvalóvá válik, 
hogy a berendezéseknek/gyártósoroknak mit és 
milyen volumenben kell előállítani, és hogy mely 
területeket szükséges fejleszteni. 

d. Folyamatok kiegyenlítése: Az egymást követő 
termelési folyamatok Ütemidejének összehan-
golása. 

e. Húzó termelés: Csak azt gyártsuk (végezzük), 
amit a Vevő igényel (amiért fizet). Megrendelés 
nélkül nem gyártunk semmit, így elkerüljük a 
túltermelést úgy gyáron belül, mint kívül. 

f. Heijunka: A vevői megrendelések ingadozásából 
származó hullámok kiegyenlítése. 

Főbb segítő eszközök: 
a. Vizualizáció: Láthatóvá tételi technikák alkalma-

zása a helyes kezelés és a selejt kiszűréséhez. 
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b. Szabványosítás: A legjobb gyakorlat írásos vál-
tozata. Eljárási utasítás. 

c. Kanban: Termelési információk szállítására 
szolgáló eszköz.  

d. Szupermarket rendszer: Köztes puffer a termelés 
két fázisa közt.  

e. Lean elvek szerinti gyártócella kialakítása. 
f. SMED: Az átállások idejének lerövidítésére 

szolgáló módszertan. 
2. Jidoka: Mit csináljon az ember, ha rendellenességet 

észlel? Jelezze! Ugyanezt teszi az 
„intelligens” berendezés is. Vizuálisan, vagy 
hanggal mutatja, ha selejt keletkezett, hogy 
azonnal észleljük, és a kiváltó okot minél 
hamarabb megszüntethessük, és segít az 
embernek a helyes döntések megho-
zatalában. E módszertan párja a Poka Yoke 
(„bolond-biztos kialakítás”), amely lényege 
olyan eljárások kidolgozása, hogy az ember 
ne legyen képes hibázni. 

A rendszerek összehasonlítása 
Hasonlóságok 

Mindkét rendszer kialakulása a II. Világháború után 
kezdődött meg Japánban a Toyota üzemeiben, eb-
ből kifolyólag hasonló a megközelítésmódjuk. Mind-
két rendszerre jellemző a folyamatos fejlődés filozó-
fiája (Kaizen) és mindkettő célja a termelést sújtó 
veszteségforrások visszaszorítása, melyet apró lé-
pésekben, következetes munkával valósítanak meg. 
Továbbá központi elemük az ember és az embe-
rekben felhalmozódó tudás. 

 
Magyar Mi

Öntapadó jegyzet
Just In Time – éppen időben elv; a Toyota termelési rendszer egy eleme, amelyet azonban a szakirodalom gyakran használ a teljes rendszer megnevezéseként



Különbségek 
Habár mindkét rendszer a veszteségforrások 
visszaszorítására koncentrál, megközelítésmódjuk 
mégis alapvetően különböző. A Lean a termelési 
folyamatok optimalizálására helyezi inkább a hang-
súlyt, míg a TPM a berendezésekhez köthető 
veszteségekkel foglalkozik. 

A Lean és a TPM veszteségmenedzsmentjének 
összehasonlítása 

Mindkét rendszer foglalkozik a következő veszte-
ségforrásokkal: Eladhatatlan termékek gyártása, 
Átállások idejének lerövidítése, Kiaknázatlan emberi 
tudás, Indítási veszteség (selejt, idő). 
Tisztán TPM veszteségforrások: Váratlan meghibá-
sodások, Sebességvesztés, Mikroleállások, Anyag, 
Segédanyag, Energia veszteség. 
Tisztán Lean veszteségforrások: Túltermelés, Fe-
lesleges szállítás, Felesleges mozgatás, Raktáro-
zás, Várakozás, Nem megfelelő gyártási folyamatok 
(túlmunkálás). 

Ellentmondások a két rendszer közt 
Nem fedezhető fel ellentmondás a két rendszer filo-
zófiájában és azokon a területeken sem, mellyel 
mindkettő foglalkozik. 

Lean TPM nélkül 
A Just in Time elvei szerint a megfelelő terméket a 
megfelelő időben, a megfelelő mennyiségben, a kí-
vánt minőségben és áron kell szállítani, úgy a belső 
termelési folyamatainknál, mint a Vevőnél. 
Megfelelő terméket: tervezés és kommunikáció kér-
dése, nem függ a TPM bevezetésétől. 

Megfelelő időben (és mennyiségben): ahhoz, hogy 
megfelelő időben (és mennyiségben) szállíthassuk 
a termékeinket a Vevőnek, szükséges a berende-
zések magas rendelkezésre állása, vagy nagy biz-
tonsági-raktárkészlet. Ezt a problémát érdemes to-
vábbi két részre bontani:  

1. A gyár belső folyamatai: Míg a hagyományos tömeg-
termelés esetében a berendezések típus szerint, szi-
getszerűen rendezettek, addig a Lean elvek szerint 
felépített gyárakban a gyártási folyamat szerint, egy-
más után helyezkednek el. Ha a gyártósor valamely 
tagja megáll, az egész sor termelése megakad. A 
Lean termelés igen érzékeny a váratlan meghibáso-
dásokra és a mikro-leállásokra, melynek legjobb el-
lenszere a TPM bevezetése ((66..  áábbrraa)). 

2. A Beszállító-Vevő kapcsolat: A váratlan meghibáso-
dások miatti bizonytalanság (termeléskiesés) ebben 
az esetben is igen komoly szerepet játszik, melyet 
sokan a biztonsági raktárkészletek fenntartásával 
próbálnak ellensúlyozni. Ez azonban teljes mértékben 
ellentétes a Lean elvekkel! Helyette a teljes 
BeszállítóVevő lánc minden elemére szükséges a 
Lean és a TPM bevezetése hasonlóan a minőségirá-
nyítási rendszereknél megszokotthoz  
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3. A Megfelelő mennyiségben: Szinte csak tervezés és 
kommunikáció kérdése. Itt fontos megjegyezni, hogy 
számos vállalat kapacitásproblémákkal küszködik, és 
eleve nem képes annyi terméket gyártani, amennyire 
vevői igény lenne. Ebben az esetben a TPM segítsé-
gével viszonylag gyorsan megnövelhetjük a termelés 
volumenét új berendezések vásárlása nélkül is. 
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66..  áábbrraa  AA  TTPPMM  bbeevveezzeettééssnneekk  kköösszzöönnhheettőőeenn  iiggeenn  jjeelleennttőőss  mméérrttéékkbbeenn  ccssöökkkkeenntt  

aa  ggéépphhiibbaa  mmiiaatttt  kkiieessőő  iiddőő  aa  KKnnoorrrr  BBrreemmssee  KKeeccsskkeemmééttii  ggyyáárráábbaann  
Megfelelő minőségben: A termékek minősége jelentős 
mértékben függ a berendezéseink megbízhatóságától. 
Azok megbízhatósága viszont csak a megfelelő karban-
tartás, ápolás, gondozás mellett tartható fenn, azaz TPM 
nélkül könnyen megnövekedhet az eladhatatlan termékek, 
és a reklamációk száma. 
Megfelelő áron: A legtöbb vállalat a hatékonyság hiányát a 
Vevővel fizetteti meg. Ha azonban sikerül a termelést sújtó 
veszteségforrások mértékét csökkenteni, akkor azzal 
versenyelőnybe kerülhetünk a vetélytársakkal szemben, 

hiszen a hatékony vállalatok úgy csökkentik áraikat (azaz 
piacot vásárolnak), hogy közben a profitjuk nő. Ehhez 
elengedhetetlen mindazon veszteségforrások csökkentése 
is, melyekkel a Lean nem foglalkozik. 
A Jidoka és a Poka Yoke megvalósítása TPM nélkül is 
hatékony lehet. 
Konklúzió 
Habár a Lean és a TPM időben közel egyszerre, a Toyota 
Production System részeként alakult ki, az európai és 
amerikai ipari kultúra hajlamos őket két különálló 



rendszerként kezelni. Ne kövessük el újra azt a hibát, 
melyet a Ford a hagyományos tömegtermelés kialakulá-
sakor, nevezetesen:ne húzzunk éles határvonalat a ter-
melés és a karbantartás közé. E tévedés már egyszer 

súlyos vereséghez vezetett a Japán ipar történetében. 
Tanuljunk a hibákból! Vezessük be a Leant és a TPM-et 
egységes rendszerben! Hiszen összetartoznak, valójában 
egy rendszert alkotnak ((77..áábbrraa))!!  

 
77..  áábbrraa  AA  LLeeaann  ééss  aa  TTPPMM  ccssaakk  eeggyyssééggeess  rreennddsszzeerrbbeenn  lleehheett  iiggaazzáánn  hhaattéékkoonnyy  

((AAzz  AA..AA..  SSttááddiiuumm  KKfftt..  tteerrmmeellééssii  mmooddeelllljjee))
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3. James P. Womack, Daniel T. Jones: Lean Thinking (Campus 
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4. James P. Womack; Daniel T. Jones; Daniel Roos: The Machine 
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(HarperCollins Publisher, New York, 1991) 
5. Mehdi Al-Radhi: Magasabb berendezési hatékonyág a TPM-mel 
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KKaarrccssúú  ((lleeaann))  mmeenneeddzzssmmeenntt  aa  vváállssáággbbaann  ––  FFeellkkéésszzüüllééss  aa  vváállttoozzáássrraa  
JJeenneeii  IIssttvváánn,,  LLoossoonnccii  DDáávviidd,,  DDeemmeetteerr  KKrriisszzttiinnaa  

 
Nehezen találunk olyan vállalatvezetőt, aki ne hallott 
volna még a Toyota termelési rendszerről, a JIT terme-
lésről, vagy a karcsú (lean) menedzsment koncepcióról. 
Napjainkban egyre többet hallani erről a rendszerről, 
mely nem csak az üzemeket hódítja meg, de a termelő 
vállalatok terméktervezési, logisztikai folyamatait is, sőt 
egyre több nem termelő vállalat is beszél a karcsú me-
nedzsment alkalmazásáról. Így a bankok, biztosítótársa-
ságok, közintézmények is egyre intenzívebben érdeklőd-
nek a japán autógyárnál megfigyelt gyakorlatok iránt. 
Ráadásul a gazdasági válság komolyra fordulása a vál-
lalatok vezetőit a lehetséges kiutak keresésére ösztönzi. 
A Toyota karcsú rendszerének átvétele, a folyamatok 
karcsúsítása reális lehetőségként merül fel. Számos ta-
nácsadó cég kínálja szolgáltatásait a témában, legyen az 
tanácsadás, tréning, vagy egy konferencia. A hirdeté-
sekből megtudhatjuk, hogy „a Lean Management költ-
ségcsökkentő és hatékonyságfejlesztő módszerei valódi 
kitörési lehetőséget jelentenek a vállalkozások szá-
mára.”, vagy, hogy „A LEAN módszerek alkalmazása re-
cesszió idején azért különösen aktuális, mert a folya-
matfejlesztés eredményei már az első hónapokban is 
éreztetik pozitív hatásukat.” 
Jogosan merül fel azonban a kérdés minden vezetőben, 
hogy valójában lehetséges-e realizálni mindazokat a 
megtakarításokat, amelyeket a válságkezelő konferenci-
ákon, képzéseken résztvevőknek vagy a tanácsadói na-
pokat megvásárló vállalatoknak ígérnek. Mire szánja el 
magát az a menedzser, aki a kiútkeresésben a karcsú-
sítást, a karcsú rendszer megvalósítását tűzi ki célul? 
Lehet-e csak a válságkezelésre alkalmazni a Toyota 

menedzsment eszközeit, vagy a válság elmúltával to-
vább kell-e menni az úton? 
Írásunknak nem célja a fenti vélemények megcáfolása, 
sokkal inkább a kép árnyalása, hogy a karcsúsítás terü-
letén még járatlan közönségnek segítsünk az esetleges 
döntési helyzetekben. Véleményünket több éves, a vál-
lalatok karcsúsítása területén végzett aktív kutatómunka 
tapasztalatai formálják.  
A karcsúsítás válság idején való alkalmazásával kap-
csolatosan azonban érdemes néhány megfontolást tenni. 
Ezek egy része inkább óvatosságra int: csak az a cégve-
zető vágjon bele a karcsúsításba, aki maga is felkészült 
a változásra. Másfelől egy sor körülmény már-már köte-
lezővé teszi a karcsúsítás elsajátítását, hiszen a válság 
nem sok lehetőséget hagy a vállalatvezetők számára. Az 
alábbiakban vegyük mindezeket számba. 
A karcsú menedzsment bevezetésével kapcsolatos vál-
lalati tapasztalatok bemutatásakor nagymértékben tá-
maszkodunk két, általunk készített esettanulmányra. A 
Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. móri üzeme, vala-
mint az OKIN Hungary Kft. hajdúdorogi egysége az el-
múlt években kezdett karcsú átalakulásba. Előbbi cég a 
Suzuki részére szállít be ülésvázakat és üléshuzatot, 
utóbbi pedig egészségügyben használatos berendezé-
seket (pl. ágyemelő) gyárt. 

1. Nem érdemes kicsiben megcsinálni 
A karcsú menedzsment gyakorlatával foglalkozó iroda-
lom nagyjából egységes abban a tekintetben, hogy egy 
rendszerről van szó, amely csak akkor biztosítja az azt 
alkalmazó vállalatoknak a tényleges hatékonyságot és a 
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piaci sikert, ha a rendszer elemeit nem elszigetelten al-
kalmazzák, hanem együttesen, hiszen azok egymásra 
épülnek, egymást támogatják. A részleges bevezetés, 
egyes elemek használata csak korlátozott eredmények-
kel járhat. Így nem várható átütő siker egy kanban rend-
szer önmagában történő bevezetésétől, hiszen hiába 
egyszerűsítjük a félkész alkatrészek, vagy nyersanyagok 
utánpótlásának irányítását és dokumentálását, ha a fél-
kész alkatrészeket szolgáltató üzemrész, vagy beszállító 
nem képes igazodni az új rendszerhez. Hasonlóképpen 
a munkahelyek rendjének és tisztaságának megteremté-
sét és fenntartását célzó 5S rendszer meghirdetése sem 
lehet önmagában elégséges a dolgozók motiváltságá-
nak, fegyelmének javítása nélkül. A sorban említhetnénk 
a Toyota rendszerének egyik tartópilléreként számon 
tartott jidoka elvet is, mely szerint a gyártási folyamato-
kat, gépeket, eszközöket úgy kell kialakítani, hogy ha a 
gyártás egyetlen pontján egy gép meghibásodik, vagy 
egy művelet nem hajtható végre az előírt módon, akkor 
az adott műveletet végző gép, ember, vagy akár gyártó-
sor álljon le a hiba elhárításáig. Mindez azonban mit sem 
ér, ha nincsenek szabványosítva a műveletek, a munka-
végzés folyamata. Így nem lehet megállapítani, hogy 
történt-e hiba. 
Az eszközök –előbbi néhány egyszerű példán keresztül 
bemutatott– erős összefüggése arra hívja fel a figyelmet, 
hogy számos menedzsment eszközről van szó, amelyek 
önmagukban is jelentős felkészülést és figyelmet igé-
nyelnek bevezetésük során, így nem reális a karcsúsítás 
gyors, teljes körű bevezetésének ígérete, mely végső so-
ron a jelentős sikerek záloga lehetne. 
A mindennapi gyakorlatban a karcsú menedzsmentnek 
két „megközelítése” él párhuzamosan, összegezték ku-
tatási tapasztalataikat skót kutatók. A teljes bevezetés 
(full implementation) filozófiája mellett a villámfejlesztés 

(rapid improvement event, kaizen blitz) koncepciója is 
elterjedt. 
A teljes bevezetés a Toyota módszerének átültetéséről 
szól. A változtatás célja minden esetben a –külső/belső– 
vevői értékteremtés, a változtatás keretét pedig a szer-
vezet jelenti. A folyamat első lépése a stratégiaalkotás, 
illetve annak meghatározása, hogy hosszú távon hogyan 
illeszkedik a karcsúsítás a vállalati vízióba. A stratégiai 
karcsúsítási terveket aztán le kell bontani: meg kell hatá-
rozni a karcsúsítás bevezetésének lépéseit, illetve a 
változtatásban érintett vállalati területeket. Az operatív 
munka csak ezt követően jöhet! Fontos kiemelni, hogy a 
teljes bevezetés valamennyi munkavállaló aktív közre-
működését feltételezi. Tehát a karcsúsítás semmiképpen 
nem egy kitüntetett csapat kizárólagos kiváltsága. A kar-
csúsítás során nagy hangsúlyt fektetnek a karcsú alapel-
vekre, illetve nagyon széles karcsúsítási eszköztárt 
használnak. 
A villámfejlesztés egy-egy folyamat kisebb, jól meghatá-
rozható részére koncentrál. A fejlesztés fókuszában ál-
talában a pazarlások megszüntetése és a minőség fej-
lesztése áll. A célok eléréséhez korlátozott számú kar-
csúsítási eszközt használ. Az elmondottakból következik, 
hogy a teljes bevezetés szükségszerűen integrálja a vil-
lámfejlesztést, utóbbi a teljes bevezetési terv fontos ré-
sze lehet. Eközben a mindennapi tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a villámfejlesztés „korlátozottabb”, többnyire 
taktikai megfontolást szolgál: a problémás területek át-
alakítását célozza. Azért is népszerű megközelítés, mert 
gyors és látványos eredményeket ígér, miközben –a tel-
jes bevezetéshez képest- a meglévő menedzsment „stí-
lust” nem „piszkálja”. Ezek a munkatársak körében is 
erénynek mondhatók. A gyors eredmények, a bevonás 
tovább erősíti elkötelezettségüket. Fontos észrevenni, 
hogy jelen esetben az erőfeszítések nem a hosszú távú, 



hanem sokkal inkább a rövid távú eredményekre fóku-
szálnak. Ráadásul a villámfejlesztéseknél semmi nem 
ösztönöz arra, hogy a munkatársak a kitűzött cél elérése 
után tovább folytassák a munkát. Teljes mértékben hi-
ányzik mögüle a folyamatos fejlesztés igénye. Olyan 
szervezeti magatartást hoz létre, amely a későbbiekben 
a teljes bevezetést is ellehetetleníti. 
A két irány összevetéséből tehát világosan látszik, hogy 
az átfogóbb megközelítés komolyabb sikereket ígér. Ez-
zel egyszersmind azt is elismerjük, hogy a több eszköz 
jobb eredményt hoz. 

2. A vezetőktől is alkalmazkodást kíván 
A karcsú menedzsmenttel foglalkozó szakemberek és 
kutatók gyakran nem fektetnek elég hangsúlyt arra, hogy 
itt nem egy új technológia, vagy információfeldolgozási 
rendszer alkalmazásáról van szó, amely alkalmazható 
egyetlen osztályon, vagy részlegen, anélkül, hogy ez a 
többi részleg munkáját jelentősen befolyásolná. A kar-
csúsítás nem hasonlít egy új technológia, vagy egy új 
szoftver bevezetésére abban sem, hogy nem elégséges 
egy-két dolgozót elküldeni egy 5-10 napos képzésre, 
akik majd a rendszert a jövőben működtetik. 
A karcsú menedzsment eszközök alkalmazása, avagy a 
„karcsúsítás” sok vállalat szempontjából egy, a korábbi-
aktól eltérő gondolkodást követel meg mind a vezetőktől, 
mind a dolgozóktól, éppen ezért csak egy átfogó képzés 
hozhat sikert. Pl. a vállalat csak akkor lesz képes való-
ban mozgósítani a dolgozói kreativitást és annak gyü-
mölcseit learatni, ha az ötletdobozok kihelyezésén túl 
valós figyelmet kapnak a ládába kerülő ötletek, és azok 
eredményeiből a dolgozók valóban és közvetlenül része-
sednek. Hasonlóan az előzőhöz a vezetőknek máskép-
pen kell hozzáállniuk az üzemekben, gyártósorokon, 
raktárakban, stb. felmerülő problémákhoz is. A „hónap 

végén egy meetingen beszélünk róla és intézkedési ter-
vet hozunk a megszüntetésére” megoldás helyett a To-
yota módszer a „menj oda és nézd meg” elvet követi. De 
lesz-e olyan menedzser, aki valóban elég fontosnak érzi 
ezeket a problémákat –és megoldásukat– ahhoz, hogy 
erre időt szakítson? 
A Rába móri gyáregységében az ügyvezető volt a karcsú-
sítás bevezetésének „motorja”. Egy személyben jelentette 
a felsővezetői támogatást és –mivel a karcsú rendszer 
bevezetésével kapcsolatban sokrétű tapasztalatai voltak– 
a szakmai hozzáértést. Móron a sikeres karcsúsítás irá-
nyába mutató első lépés az volt, hogy az ügyvezető hoz-
záértésével és elkötelezettségével meggyőzte a vállalat 
vezetőit arról, hogy a cégnek a karcsúsítás irányába kell 
elmozdulni. 
A móri üzemben a hagyományos menedzsment-szem-
lélet uralkodott. Az alsóbb szint(ek) munkáját utasítások-
kal irányították, a vezetés és az üzemi szint között áthi-
dalhatatlannak tűnő távolság húzódott. A rendszer leg-
súlyosabb problémája volt, hogy az erőforrásokat a 
probléma-megoldás helyett a mindennapi tűzoltás kötötte 
le. 
A vezetők (és a munkavállalók) megnyerésében legna-
gyobb jelentőséggel kétség kívül az ügyvezető példa-
mutatása bírt. Olyan projekteket vezetett, melyek során a 
vezetők csapatban mentek le az üzembe. Ott együtt ren-
dezték át a gépeket, számolták a készleteket, mérték a 
műveleti időket, rajzolták az értékáramot és tervezték a 
cellát. A felsővezetői hozzáállás, üzemi munkájuk a 
munkavállalók oldaláról is elismerést vívott ki. 
A vezetők elfogadták, hogy a valódi siker komplex szer-
vezeti változásokat követel meg. Belátták, hogy ebben a 
folyamatban az ő hozzáállásuk is kulcsfontosságú. A 
karcsúsítási eszközök bevezetése önmagában még nem 
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elég, eredményes használatuk feltétele a támogató szer-
vezeti közeg kiépítése. Ez az emberek ösztönzési rend-
szerének átalakításában, a munkavállalók képzésében, a 
termeléstervezés újragondolásában, munkacsoportok ki-
alakításában, lean menedzser munkába állításában, 
vagy akár a rendszeres vezetői értékelések beiktatásá-
ban nyilvánul meg. 
A lean menedzser visszatekintő értékeléséből kiderül, 
hogy a karcsúsítás bevezetésével tanultak meg együtt 
dolgozni, együtt gondolkodni a problémákon. Ez a 
szemléletváltás nem állt meg a vezetők szintjén, a fej-
lesztési projekteknél például jellemző gyakorlat a mun-
kavállalók bevonása. Az is mindennapos, hogy a dolgo-
zók a „menj oda és nézd meg” elvet követő lean mene-
dzserrel megosztják ötleteiket, problémáikat. 
A Rábánál tapasztaltak egyértelművé teszik, hogy a kar-
csúsítási eszközök rendszere csupán egy jól szabályo-
zott keretet adhat. A karcsúsítás „működőképességének” 
feltétele, hogy a vállalatnál dolgozók gondolkodásmódja, 
a vállalati kultúra támogassa az eszközök működését. 
Ennek kialakításában a mindenkori vállalati vezetés 
játssza a kulcsszerepet. 
Hasonló változásokat tapasztaltunk a Hajdúságban, mint 
az autóipari beszállítónál. Az Okin hajdúdorogi gyárának 
karcsú átalakulása során felismerték a vezetők, hogy a 
karcsúsítás sikerének egyik legfontosabb feltétele a vál-
lalati kultúra átformálása. A karcsúsítási kultúra megte-
remtésében pedig kiemelkedő szerepet játszik saját pél-
damutató magatartásuk, a vezetők változási képessége. 
A vállalatra még a karcsú átalakulás kezdetén is a ha-
gyományos, felülről lefelé történő, „utasításos” irányítás 
volt jellemző. Ez a rendszer rendre komoly konfliktusokat 
szült. A dolgozók ilyen környezetben ugyanis nem érez-
ték magukénak a problémákat, és nem is igazán töre-

kedtek azok megoldására. Sőt sokszor a felülről kapott 
megoldásokat sem igyekeztek megvalósítani. Nem 
csoda, hogy a működés során rendszeresen problémák 
adódtak az anyavállalat és leánya, valamint a helyi ve-
zető és a munkavállalók között. A karcsú menedzsment 
ilyen keretek között működésképtelen. Először tehát a 
korlátozó szervezeti keret „bontásába” kellett belefogni. 
Lássuk, hogy néztek ki ezek az új pillérek. 
Az Okinnál a karcsúsítás bevezetésében a dolgozókkal 
való kommunikáció, a munkavállalókkal való közvetlen 
vezetői együttműködés központi helyet foglalt el. Ennek 
egyik fontos lépése, hogy a projektekben fokozatosan ki-
alakították a dolgozói részvételt. Figyelnek rá, hogy a 
projektek során ne a vezetők elgondolásai legyenek a 
döntőek. A javaslatok kidolgozásában a dolgozók egyen-
rangú partnerként vehetnek részt, meghallgatják a mun-
kavállalók véleményét és ötleteit. Új mindennapos gya-
korlattá vált, hogy a napi bejárás során a dolgozók prob-
lémáikkal és javaslataikkal közvetlenül az ügyvezetőhöz 
fordulhatnak. 
A vállalati szemléletváltás alapja, hogy sikerült megvál-
toztatni a korábban természetes gondolkodásmódot. A 
karcsúsítást támogató új vezetői szemléletmódra, felfo-
gásra volt szükség. A vezetők elfogadták, hogy a dol-
gozó nem azért nem csinálja, amit tőle kérnek, mert nem 
akarja. Hanem egyszerűen azért, mert sokszor a vezetői 
elgondolás, vezetői utasítás nem megfelelő. Nem azért 
nem tart a dolgozó rendet, mert ő maga nem szeretne, 
hanem azért, mert nincsen fenntartható rendszer, egy-
szerűen nincsen meg a dolgok helye; azért nem viselke-
dik szabálykövető módon a dolgozó, mert a vezetőktől 
sem látja ezt; azért nem őszinte a dolgozó, mert úgy érzi, 
nem tekintenek rá partnerként, hogy néhány további 
elemmel egészítsük ki a lehetséges felsorolást. 
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A dolgozói hozzáállás, szervezeti kultúra átalakításának 
alapja tehát egyértelműen a vezetői magatartásban be-
következő „pálfordulás”. Láthattuk, hogy egy hiteles vál-
tozás felülről indul. 

3. Készletek csökkenése, rugalmasság növeke-
dése, minőség javulása 

A válság több ponton is érzékenyen érinti a vállalatokat; 
az elmaradó rendelések miatt esik az értékesítési árbe-
vétel, a partnerek fizetési nehézségei miatt likviditási 
gondok merülnek fel. Ugyanakkor a termelésközi kész-
letek értéke magas marad, amely további jelentős költ-
ségtényező. A meglévő kapacitások kihasználatlanul áll-
nak, a fix költségek jelentős terhet jelentenek. A vevők, 
ha rendelnek is, gyakran változtatják a mennyiségeket, 
esetleg az áruösszetételt is. Mi segíthet ebben a hely-
zetben? 
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a karcsú-
sítás akár rövid idő alatt is képes ezeken a területeken 
eredményeket produkálni. Ha intenzíven kezdenek hoz-
zá az oktatáshoz, a dolgozók felkészítéséhez és megfe-
lelően választják ki a kezdeti változtatások területét, ak-
kor akár fél év alatt véghezvihetők olyan fejlesztések, 
amelyek jelentős kihatással lehetnek az egész vállalat 
működőképességére. Természetesen ezek a „gyors” 

projektek nem azonosak a karcsú menedzsment teljes 
körű alkalmazásával, csupán az első lépéseket jelentik 
annak irányába. Mégis, amikor minden forint és minden 
nap számít, a túlélés záloga lehet egy-egy ilyen ered-
mény. A csökkenő készletek, a javuló hatékonyság köz-
vetlenül hozzájárulhat a pénzügyi egyensúly helyreállítá-
sához, a rövidebb átfutási idő segíthet a hektikusan vál-
tozó vevői megrendelések időben történő kielégítésében, 
míg a minőség javítása egyrészről csökkenti a (selejt és 
javítási) költségeket, másrészről javítja a vállalat meg-
ítélését, így a vállalat számára biztosíthatja az életben 
maradást, a bennmaradást az egyre szűkülő beszállítói 
körökben. A fent leírtakra jó példa a Rába Járműipari Al-
katrészgyártó Kft. móri gyárának esete. A gyár a karcsú-
sítást a legnagyobb árbevételt biztosító és legtöbb dol-
gozót foglalkoztató két terület átalakításával kezdte meg. 
A projektek egyenként 2,5-3 hónapot vettek igénybe, ám 
az eredmények azonnal érzékelhetőek voltak. 
A tömegszerű termelést folytató varrodában pl. a dolgo-
zói termelékenység 64%-kal javult, az átfutási idő 68%-
kal csökkent, kevesebb lett a termelésközi készlet. Javult 
a minőség, hiszen a rövidebb átfutási idő miatt gyorsab-
ban tudtak reagálni a problémákra, illetve mert közvetlen 
visszacsatolást kaptak a dolgozók az elkövetett hibákról. 

AA  lleeggffoonnttoossaabbbb  eerreeddmméénnyyeekkeett  aazz  aalláábbbbii  ttáábblláázzaattbbaann  ffooggllaallttuukk  öösssszzee::  
 Előtte Utána / Terv Változás 

Darabszám 384 420 + 9,38% 
Operátorok 7 5 - 28,60% 
Teljesítmény (%) 384 db/műszak/7 fő 420 db/műszak/5 fő + 53,15% 
Ciklusidő (perc) 1,15 perc 1,08 - 6,50% 
Gyártóterület (m2) 46,8 33 - 29,50% 
Átfutási idő (óra) 6,4 2,22 - 65,31% 
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A meggyőző mutatók legfontosabb eredménye, hogy 
nem „ragadtak” meg üzemi szinten, hanem lehetővé tet-
ték, hogy a cég versenyképes árajánlattal újabb üzletet 
nyerjen el. Az ilyen pénzügyi/üzleti hatások a legritkább 
esetben jelennek meg a karcsúsítás közvetlen eredmé-
nyei között. Miközben hosszú távon nyilvánvaló: egy ter-
melő cégnél az üzemi szint eredményei teremtik meg a 
sikeres gazdálkodás feltételeit. 
Az Okinnál hosszú távon a termelési hatékonyság növe-
kedését, a készletek csökkenését és a termelési folya-
mat átláthatóságának és tervezhetőségének javulását 
várták a karcsúsítástól. A cégnél a célok többségében 
már egy év után érezhető elmozdulást tapasztaltak. 
Fontos eredményként könyvelték el, hogy bár nem nőtt 
az egy főre jutó kibocsátás, de a karcsúsításnak köszön-
hetően ütemesebb lett a termelés. Ez részben annak kö-
szönhető, hogy futószalagokat állítottak munkába. Ebben 
a környezetben jobban kalkulálhatóak és rövidebbek az 
átfutási idők, így a szállítási pontosságon és gyorsasá-
gon is sikerült javítani. Nagy előrelépésként könyvelték 
el, hogy a termékminőség nagyságrendeket javult: ko-
rábban százalékokban mutatták ki, most már ppm-ben 
mérik. A jó minőség és az ütemes gyártás a gyorsabb 
átállásokkal rugalmasabb termelési rendszert eredmé-
nyezett. Ezek a tényezők stabil alapot jelentettek a ter-
mékválaszték bővülésének: ma már mintegy 3000 ter-
méktípust képesek előállítani. A gazdaságosabb műkö-
dés alacsonyabb árakat tett lehetővé, ami további ex-
portlehetőségek előtt nyitotta meg a kapukat. Az operatív 
mutatókban tapasztalt előrelépés hatására a vállalat jö-
vedelmezősége is javult. 
Számos olyan vállalati jellemző is javult a karcsú terme-
lés bevezetésének megkezdése óta, amely mérhető 
mutatóval nem „fogható meg”. Így pl. szorosabb kap-
csolat a vevőkkel (vevőlátogatás, vevői igényfelmérés), 

javuló kapcsolattartás az anyavállalattal, valamint a gyár 
menedzserei és dolgozói közötti kommunikáció. Szintén 
ennek a folyamatnak tudható be a dolgozók képzettségi 
szintjének növekedése (a vállalatnál megtartott képzések 
hatására), a menedzserek ismereteinek bővülése (külső, 
egyetemi szintű képzés révén). 
A tömegtermelési tapasztalatok után nézzünk meg, hogy 
egyedi gyártás esetén milyen eredményekkel alkalmaz-
ható a karcsú menedzsment. Mert alkalmazható, az nem 
kétséges. Példánkban a karcsúsítás mintavállalatára, a 
Toyotára hivatkozunk. A japán vállalat Formula-1-es csa-
patánál is bevezette a Toyota termelési rendszerét. Bár a 
csúcstechnológiát alkalmazó Formula-1 a kis szériák és 
prototípusok világa, de az eredmények a nagyiparéhoz 
hasonló léptékűek. Bár az eredmények valamivel las-
sabban realizálhatók. 
Amióta a Toyota F1-es csapata megkezdte működését 
(2001) az egy autóra szánt összeszerelési idő több mint 
a felére, öt napról kettőre csökkent. Köszönhető ez an-
nak, hogy az egyes alkatrészek kiemelkedő minőségben 
és mindig időben érkeznek. A TPS legnagyobb sikerét 
talán a hengerfejek gyártásánál könyvelhették el. 2002-
ben még majdnem tíz hétbe került egy hengerfej legyár-
tása. Bár a valódi értékteremtő munka csupán egy hetet 
vett igénybe. A pazarlások kiszűrését célzó (túltermelés, 
üzemberendezés, egységes munkavégzés stb.) 18 hó-
napos projekt eredménye, hogy 2005-ben már 14 nap 
alatt készült el egy hengerfej – de csak akkor, ha szük-
ség volt rá. 
A másik nagy sikert a karosszéria és kocsiszekrény 
gyártás újragondolása hozta. Rendszeres panaszok me-
rültek fel a legyártott alkatrészek minőségével, szállítási 
pontosságával kapcsolatban. A jidoka elvnek köszönhe-
tően 81 %-kal csökkent a beérkezett panaszok száma. 



Érdekesség, hogy a TPS módszertant sikeresen alkal-
mazták a boksz-kiállásokra is. Az adaptálás eredménye-
ként 1,5-2 másodpercnyi időt sikerült megspórolniuk. 
(Scott, 2006 alapján) 
Az életbiztosításokkal és életjáradékkal foglalkozó ame-
rikai szolgáltató, a Jefferson Pilot Financial jó példája 
annak, hogy a karcsú termelésben rejlő lehetőségeket a 
szolgáltatók is használhatják. A cégnél az autóipari ana-
lógia adott volt, hiszen az általuk kezelt biztosítási köt-
vény a futószalaghoz hasonlóan egy sor folyamaton ha-
lad végig (pl. ajánlatkérés, kockázat-elbírálás, kiállítás). 

A cég szakemberei nem tettek mást, mint a meglévő fo-
lyamatokat karcsúsítási elvek és eszközök (cella, folya-
matos áramlás és kiegyensúlyozás, ütemidő, standardi-
zált munka, létesítmény-berendezés, vizualizáció stb.) 
alapján újragondolták. Az első projekt kitűnő ered-
ménnyel fejeződött be: az ajánlatkérés beérkezésétől a 
kötvény kiállításáig tartó idő 50 %-kal csökkent, kb. 
negyedével csökkent a munkaerőköltség, a hibára 
visszavezethető ismételt kitöltések aránya 40 %-kal 
mérséklődött. 

Teljesítménymutató Hosszú távú cél Eredmény 
Orvosi nyilatkozatot igénylő kötvény átfutási ideje 
(ajánlatkérés beérkezésétől kiállításig) 60 %-os csökkenés 70%-kal csökkent 

Orvosi nyilatkozatot nem igénylő kötvény átfutási ideje  84%-os csökkenés 84%-kal csökkent 
Teljes munkabérköltség az összes ajánlatkérésre 28%-os csökkenés 28%-kal csökkent 
A hibára visszavezethető ismételt kiállítás 40%-os csökkenés 40%-kal csökkent 

A siker megalapozta a karcsúsítás szervezeten belüli to-
vábbi „terjedését”, amely máshol is gazdaságosabbá 
tette a működést. Az új rendszer bevezetése mindössze-
sen másfél évet vett igénybe a vállalatnál. Az előrelépés 
ékes bizonyítéka, hogy a cég elismerte: ezek az ered-
mények nagyban hozzájárultak a vállalat dinamikus nö-
vekedéséhez. (Swank, 2004 alapján) 

4. A válság: lehetőség és kényszer 
Talán paradox kijelentésnek tűnik a válságot lehetőség-
ként feltüntetni. De egyértelművé teszi, hogy mostantól 
nem lehet a régi módon működni, nem lehet a régi meg-
szokásokat követni. Mind a dolgozók, mind a vezetők ér-
zik és tudják, hogy a túléléshez valamit máshogyan kell 
ezután csinálni. Ez pedig tökéletes alap lehet egy merő-
ben új gondolkodásmód elfogadásához és elfogadtatá-
sához. Mert a karcsú menedzsment nem csak a mene-

dzserektől követeli meg, hogy az eddigi utasító-problé-
mamegoldó szerepet hajlandóak legyenek feladni a dol-
gozókat támogató, fejlesztő szerepért. De a dolgozóknak 
is meg kell érteniük, hogy bárhol is dolgozzanak a szer-
vezetben, mindig van egy „vevőjük”, és mindent meg kell 
tenniük, hogy az ő igényeit megismerjék és kielégítsék. 
Márpedig mindezek sajnálatos módon ma még nem ma-
gától értetődőek. 
Nagyon ritka, mondhatni kivételes az, amikor mindenféle 
külső nyomás nélkül jól jövedelmező cégek szisztemati-
kus karcsúsításba kezdenek. A karcsúsítási kísérletek 
tanulmányozása során többnyire azzal találkozunk, hogy 
a bevezetéshez a kezdő lökést a vállalat válsága adta 
meg. És itt most szó szerint gazdasági válságról van szó. 
Nem visszaesésről, hanem életben maradásról. 
Láthatjuk tehát, hogy a szervezeti válság a változás 
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egyik kulcsfontosságú eleme. A változásmenedzsment 
egyik legismertebb szakembere, John P. Kotter is ki-
emeli, hogy a sikeres szervezeti változások egyik leg-
fontosabb feltétele, hogy az valós vagy kreált válságra 
adott válasz legyen. Ilyen helyzetekben van meg ugyanis 
a sürgős cselekvés érzete, kényszere. 
A válság kényszer is egyben, mert a hagyományos költ-
ségcsökkentő technikák már nem nyújtanak elégséges 
támogatást. A dolgozók elbocsátása a reagáló képessé-
get veszélyeztetheti egy-egy nagyobb volumenű rende-
lésnél, sőt a folyamatok lényegi változtatásai nélkül egy 
bizonyos határon túl már nem lesz miből elvenni. Nincs 
tehát más valós lehetőség, mint újragondolni a termelési 
folyamatokat más szemmel, mint eddig tettük. Kivenni 
mindent, ami nem feltétlenül szükséges a végcél –a ve-
vői igények kielégítése– eléréséhez. Mindez alapjában 
véve nem más, mint a Toyota módszer lényege, vagyis a 
karcsú menedzsment. 
A karcsúsítás rendelkezik még egy, válság idején igen 
fontos tulajdonsággal: nem követel meg szükségszerűen 
jelentős beruházásokat, új gépek, technológiák megvá-
sárlását. A kezdeti lépések során sokkal nagyobb hang-
súlyt kap a képzés, a meggyőzés, a motiváció. Ezután 
jöhet a folyamatok áttekintése, átrendezése, a rend és az 
átláthatóság megteremtése és fenntartása. Ezek min-
denképpen költséggel járnak, de korántsem akkora költ-
séggel, mintha új berendezéseket vásárolnánk. Megté-
rülésük viszont igen gyors lehet. 
A többször hivatkozott Rába móri üzeme a megszűnés 
szélére került, mert már évek óta nem tudott versenyké-
pes ajánlatot tenni vevőinek. A cég mélyrepülése súlyos 
veszteségekkel és komoly elbocsátásokkal járt. Komplex 
szervezeti változás nélkül, amelyben a karcsúsítás az 
egyik legmarkánsabb elemet jelentette, a megszűnés 
vált volna rá. Az Okin hajdúdorogi egysége sem tudott 

lépést tartani a kínai konkurenciával. A termelési tevé-
kenység hatékonyabb szervezése, és erre építve a kis 
volumenű termékek gazdaságos gyártása mentette meg 
a céget a távol-keleti versenytársaktól. 
Számos további példa ismertetése helyett nézzük meg, 
hogy milyen körülmények között lépett a Toyota terme-
lési rendszerének fejlesztése útjára. 
Az 1940-es években a rossz japán makrogazdasági 
helyzet miatt a Toyota még születőben lévő autó-ágazata 
már hanyatlásnak is indult. Az alapító család javaslata a 
krízis megoldására a dolgozók jelentős részének elbo-
csátása volt. Ezek után aztán a cég hamarosan felkelé-
sek színterévé vált, mely végül is a teljes gyár elfoglalá-
sához vezetett. Hosszasan elhúzódó egyeztetések után 
végül kompromisszumos megállapodás született: a dol-
gozók felét elbocsátották, ahogyan azt a család eredeti-
leg javasolta, azonban a menedzsment felelősségének 
elismeréseként Kiichiro Toyodának le kellett mondania 
az elnöki tisztségről. Mindeközben a bérezési 
(szenioritás) és foglalkoztatási szabályokat (élet végig 
tartó foglalkoztatás) a dolgozók „szája íze” szerint vál-
toztatták. 
A dolgozók beleegyeztek, hogy rugalmasan fognak vi-
selkedni a feladatok elosztásánál, aktívan részt vesznek 
a cég érdekeinek megvalósításában, pl. a fejlesztések 
kezdeményezésével, a korábbi gyakorlat -a problémákra 
való merev reagálás- helyett. Valójában a vezetők így 
érveltek: „ ha mi korlátlan ideig alkalmazunk, akkor ne-
ked el kell végezned a munkának azt a részét, ami rád 
jut!” Ohno ezt lehetőségként fogta fel: a humán erőfor-
rásból negyven éven keresztül kell a legjobbat kihozni. 
Ezért megéri folyamatosan fejleszteni a dolgozók képes-
ségeit, majd visszakapni azok minden ügyességét és ta-
pasztalatát. 



A dolgozókkal sikerült megállapodni, de a Toyota cég 
működését számos egyéb gazdasági probléma is nehe-
zítette: 
• A hazai piac szűk volt, mégis a járművek széles skálá-

ját igényelte: luxusautókat a kormányhivatalnokok 
számára; nehéz-tehergépkocsikat, amelyek az árut a 
piacokra szállítják; könnyű tehergépkocsikat a japán 
kistermelőinek; végül pedig kisméretű és kis fo-
gyasztású személygépkocsikat a japán városok túl-
zsúfolt utcáira. 

• A vesztes háborút tőkehiányos időszak követte. Nem 
volt külföldi deviza, gyakorlatilag lehetetlen volt a je-
lentős beruházással járó fejlett nyugati technológiák 
behozatala. 

• A Japánon kívüli világ tele volt hatalmas gépkocsi gyár-
tókkal, akik türelmetlenül várták, hogy saját üzemei-
ket megnyithassák Japánban, és készek voltak meg-
védeni a már meglévő piacaikat a japán exporttól. 

Taiichi Ohno és csapata ilyen körülmények között kez-
dett el dolgozni a Toyota termelési rendszerének alap-
jain. Kiindulásként pedig a Detroitban szerzett rossz ta-
pasztalatait használta, az ott látottak továbbfejlesztésé-
vel kezdtek el kísérletezni. Úgy gondolta ugyanis, hogy a 
fordi rendszerben túl sok a pazarlás, amelyen egyszerre 
értett munkát, anyagot és időt. (Jenei, 2001 alapján) 
A fejlesztések mellett szólhat, hogy rövid idő alatt is lát-
ványos eredményeket produkálhatnak. Ha pedig nem 
csak gyors és egyszeri költségcsökkentésben gondolko-
dunk, akkor az árak és készletszint csökkentése, a mi-
nőség és a szállítási pontosság (átfutási idő) javulása 
mind a vevőknek, mind a tulajdonosoknak kifizetődő 
lesz. Nekünk már csak egy kérdést kell megválaszolni: 
nem éppen ezen tényezők miatt választják a piacon ver-
senytársainkat? 

5. Karcsú menedzsment a válságban? 
Látni kell azonban, hogy a karcsúsítási példákban egy-
egy vállalat válságáról van szó. Nem pedig világszintű 
visszaesésről, mint amit napjainkban tapasztalunk. A 
legnagyobb különbség, hogy a megnevezett cégek ké-
pesek voltak a karcsúsítás hatására megnövekedett ka-
pacitásaikat egy, a maihoz képest kiszámítható piacon 
értékesíteni. Manapság éppen a reálgazdasági vissza-
esés a szervezetek válságának oka, komoly teljesít-
mény-növelésre nem mutatkozik igény. Fontos azonban, 
hogy ha ilyen módon is, de adottnak tekinthető a sikeres 
szervezeti változás egyik legfontosabb feltétele, amit ki 
lehet használni. 
A válság egyértelmű hatása a csökkenő reálgazdasági 
teljesítmény. A visszaeső termelés a csökkenő megren-
delésekre adott racionális szervezeti válasz. A vissza-
esés miatt azonban csökken a munkateher is, ami miatt 
a menedzsment gyakran azonnali elbocsátások mellett 
dönt. A lecsökkent terhelés pedig lehetőséget adna kar-
csú projektek lebonyolítására, esetleg a dolgozók képzé-
sére. Olyan dolgokra, amelyekre a válság előtt éppen a 
túlterheltség miatt nem tudtak időt szakítani. És hogy le-
zárjuk az „ördögi kört”: a túlterheltség többnyire a nem 
megfelelő menedzsmentre, a nem jól szervezett folya-
matokra vezethető vissza. 
Természetesen az ipar teljesítményének visszaesését 
szemlélve több mint idealista elképzelés valamennyi 
munkavállaló megtartása. Gyakran az is problémát okoz, 
hogy a megmaradókat képzésekre küldjék, fejlesztési 
programokba vonják be. A beruházások nem csak a gé-
peknél és berendezéseknél maradnak el, de a cégek a 
humán erőforráson is spórolnak. De milyen lehetőségek 
kínálkoznak ilyen helyzetben a karcsú menedzsmentet 
szem előtt tartó vállalatok előtt? 
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Kezdjük a vevői elvárásokkal. A kereslet az ingadozások 
miatt nagyfokú rugalmasságot követel meg. Hiszen az 
alacsony kapacitás-lekötés miatt mindig akadhat valaki, 
aki gyorsabb és olcsóbb, mint mi. Továbbá a hektikus in-
gadozások miatt a vevői igények gyakran eltérnek az 
előrejelzett mennyiségektől. A válság tehát fokozott idő-
beni is és mennyiségbeli rugalmasságot követel. De 
most nincsen lehetőség pufferek építésére, ezt a rugal-
masságot jelen helyzetben nem lehet készlettartással 
vagy extra kapacitásokkal „finanszírozni”. A karcsúsítás 
válasza egyszerű: a rugalmasság javítását, a minőség 
fejlesztését, az árak csökkentését, a kapacitások növelé-
sét a pazarlások megszüntetésében látja. 
A piac után vegyük górcső alá a menedzsment és tulaj-
donosok elvárásait. Legfontosabb elvárásuk a gyors 
eredmények felmutatása lesz, sokszor akár a hosszú 
távú célok rovására is. Várható tendencia tehát, hogy 
mind a régi, mind az új karcsú vállalatok a villámfejlesz-
téseket preferálják majd. Az azonnali eredmények felér-
tékelődnek, a hosszú távú gondolkodás nehezen szá-
mon kérhető most. (Tudatosítani kell, hogy egy-egy nul-
láról induló karcsúsítási projekt a kezdetben azért 
hónapokat is igénybe vehet.) Ugyanakkor érdemes eze-
ket a villámfejlesztéseket egy jól átgondolt teljes beve-
zetés részeként kezelni, hogy ne ássák alá a későbbi 
teljes bevezetést. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy 
a dolgozókat partnerként kezeljük: nyerjenek ők is a be-
vezetéssel, a karcsúsítás ne legyen állásvesztés oka. 
Ezen a ponton azon kell elgondolkodni, hogy a villámfej-
lesztések során milyen karcsúsítási eszközöket hasz-
náljunk. Melyek azok az eszközök, amelyek, ismerve a 
fenti igényeket, a legeredményesebbek lehetnek egy-egy 
jól definiált folyamat(rész) fejlesztésében? A fejlesztési 
projektek keretét a 3-5 napos villámfejlesztési hét (kaizen 
blitz week) adhatja. A legnépszerűbb eszköz pedig az 

értékáram-elemzés (value stream mapping) lehet. A je-
len állapotot és a kívánatos jövőbeni állapotot pedig cel-
lakialakítással, az elrendezés megváltoztatásával, mun-
kakiegyensúlyozással, átállási idő csökkentésével, 5S 
alapok bevezetésével, a készletezési és anyagellátási 
rendszer és utak újragondolásával „köthetjük össze”. De 
amint láttuk, kiemelkedő szerepe lehet az ellátási lánc 
tudatosabb menedzsmentjének: a szorosabb vevői kap-
csolat mellett a beszállítói relációk is felértékelődnek. A 
jobb információ-megosztás rengeteg kellemetlenségtől 
kímélheti meg az egymásra utalt vállalatokat, tervezhe-
tőbbé és stabilabbá teszi a mindennapokat. 

6. Hogyan kezdjünk bele? 
Már csak egy kérdés maradt nyitva a karcsúsítással 
szimpatizáló vezetők számára: hogyan vezessem be a 
karcsú rendszert? Maga a bevezetési folyamat pedig 
kétség kívül a legnehezebb probléma. 
A felső vezetés elkötelezettsége, mint korábban láttuk, 
előfeltétel. De nem elég, hogy a projekt mögött állnak, 
szükséges az erőforrások biztosítása is! A (gyors) válto-
zások további fontos feltétele a karcsúsítási szakértelem. 
Ugye egy karcsú vállalatnál a karcsúsítási tudás elvileg 
adott, hiszen a munkavállalók is tisztában vannak a rájuk 
szabott feladatokkal (képezték őket), illetve karcsúsítási 
szakértőket is foglalkoztatnak. Szükség esetén pedig 
lean tanácsadókkal dolgoznak együtt. 
De mit tehet egy a karcsúsítást most kezdő vállalat? A 
legjobb döntés, ha a felsővezető támogatását élvező 
karcsúsítási szakembert (lean menedzser) sikerül szer-
ződtetni. Erre a döntésre tekintsünk úgy, mint az erőfor-
rás biztosításának első lépésére! Egy ilyen személy 
ugyanis nem csak a technikákat ismeri, de a bevezetési 
„trükköket” is. Ugyanez elmondható a tanácsadókról is, 
de esetükben fontos különbség, hogy a projekt lezá-
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rultával elhagyják a szervezetet. A villámfejlesztések 
rendszeresítése folyamatos jelenlétet, a szervezet mé-
lyebb ismeretét, a változások nyomon követését és 
fenntartását követelik meg – ez szinte csak belülről lehet 
sikeres. A belső indíttatású karcsúsítási törekvések kivi-
telezéséhez ajánlatos lehet külső szakértők bevonása is. 
De szerepük inkább kiegészítő, sem mint meghatározó 
lehet. 
Korábban már szóltunk róla, hogy a jelen gazdasági 
helyzet a villámfejlesztéseknek kedvez. Ezek általában 
nem „bolygatják” fel a szervezetet, de ezért cserébe a 
karcsúsításban rejlő potenciálnak csak egy részét képe-
sek realizálni. Ha a vállalat komolyan karcsúsításban 
gondolkodik, akkor ajánlatos a kezdeti eredmények ha-
tásait a bevezetés szolgálatába állítani. Sőt ez a „helyes” 
út. Vagyis a gyorsan realizálható eredményekkel legfel-

jebb rövidtávon szabad megelégedni. Lehetőség szerint 
minél előbb bele kell kezdeni a teljes bevezetésbe: az 
elejétől egy felülről induló kultúra-váltásban gondolkodni. 
Lehet, hogy ma még ez nem reális opció, de egy-másfél 
éven belül az lehet. Az általunk vázolt koncepcióban te-
hát a karcsúsítás korai szakaszát a gyors változások 
stratégiája jellemzi, míg a későbbiekben a szervezet „át-
áll” a lassú változás stratégiájára. A most befektetett 
energia többszörösen kifizetődhet. Ahogy a példákból is 
láttuk: a termelékenység növekedésével könnyebben 
szállhatunk majd versenybe. 
Kotter és Schlesinger (1979) cikkükben a változási stra-
tégiákat egy egyenes mentén mutatják be, melynek két 
végpontja a két szélsőséges esetet reprezentálja. A va-
lós viszonyoknak megfelelő változási stratégiák az ezek 
közötti szakaszon helyezkedhetnek el. 

VVáállttoozzáássii  ssttrraattééggiiáákk  

 
Forrás: Kotter – Schlesinger (1979, 112. old.) alapján 

Az egyenes a változások egyik fő jellemzőjét, azok se-
bességét reprezentálja. A bal oldali végpontja a változá-
sok gyors végrehajtása. Ez a stratégia azonban csak ak-
kor lehet sikeres, ha előre részletesen megtervezett, és 
csak kevés személyt von be a folyamatba. Ennek a 
stratégiának a sajátja az ellenállás haladéktalan letörése. 
A sebesség tengely másik végpontját a lassú változási 
folyamat jellemzi. Itt a cél az ellenállás minimalizálása az 
érintettek bevonásával, oktatásával. A hosszú folyamat, 
az érintettek jelentős bevonása, a változások kiszámít-

hatatlanságát növeli, ezért a folyamatot nem lehet a 
gyors változás stratégiájához hasonló pontossággal 
előre megtervezni. A változást vezetőnek folyamatosan 
újra kell terveznie a projektet a felmerülő új helyzetek 
leghatékonyabb kezelése érdekében.  
A változást vezető menedzsereknek a két végpont között 
kell megtalálniuk azt a pontot, amely leginkább illeszke-
dik a szervezet helyzetéhez. A rosszul megválasztott 
stratégia szinte biztosan kudarchoz vezet. Így pl. egy 
pontosan meg nem tervezett, ám gyorsan végrehajtott 

Gyors változás stratégiája 
Részletesen megtervezett lefolyás 
Csak keveseket von be 
Az ellenállást legyőzi 

Lassú változás stratégiája 
A kezdetekkor nincs egyértelműen 
megtervezett lefolyás 
Az érintettek széles körű bevonása  
Az ellenállást megelőzi 



változás igen nagy valószínűséggel nem éri el a kitűzött 
célokat, viszont további problémákat generál. 
A szerzőpáros megfogalmaz néhány „hüvelykujj-
szabályt”, amely segíthet a két út közötti választásnál: 

1. Minél nagyobb ellenállás várható, annál több idő és 
energia kell a legyőzéséhez és annál több emberre 
lesz szükség a kivitelezéshez. Ennek megfelelően a 
változást tervezőnek a jobb oldal felé kell elmozdul-
nia. 

2. Minél nagyobb a változást kezdeményező mene-
dzser hatalmi fölénye, annál inkább elmozdulhat a 
gyors változások irányába és fordítva. 

3. Minél inkább a változásokat kezdeményező sze-
mély kezében összpontosulnak a szükséges infor-
mációk és erőforrások, annál kevesebb idő szüksé-
ges a változások végrehajtásához. Ha azonban 
mindezek megszerzése érdekében számos sze-
mélyt be kell vonni, akkor a változás sebessége 
csökken. 

4.  A változások tétje: minél nagyobb kockázattal jár a 
változások elhúzódása a szervezet túlélését te-

kintve, annál inkább a változások gyors véghezvi-
tele szükséges. (Jenei, 2008 anyagaiból átvett) 

 
Összegzés 
Rövid írásunkkal arra kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy 
a karcsú menedzsment alkalmazása nem egyszerű és 
nem is rövid-távra szól. Csak annak érdemes belevág-
nia, aki meri vállalni mindazokat a nehézségeket, való-
színűsíthető konfliktusokat, amely a vállalati kultúra, a 
régi működési mód megváltoztatásával jár, és akiben 
van elég kitartás, hogy mindezt évekig folytassa. Remé-
nyeink szerint sikerült azt is nyilvánvalóvá tenni, hogy a 
karcsúsítás nem csak áldozattal jár, de feltétlenül hoz 
eredményeket is. Így aki erre az útra lép, az nem csak 
izzadtsággal, de gyümölcsökkel is számolhat. Végül pe-
dig nem elhanyagolandó szempont, hogy a válságban 
lépni kell, s a csökkenő megrendelések lehetőséget ad-
nak az oktatásra és az alacsony költségű fejlesztések 
megvalósítására egy hatékonyabb, nyereségesebb mű-
ködés reményében. 
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GGoonnddoollaattookk  aa  LLeeaann  MMeenneeddzzssmmeenntt--rrőőll  ééss  aa  vváállssáággrróóll  
TTóótthh  CCssaabbaa  LLáásszzllóó  

 
A világgazdaságban jelenleg tapasztalható, a korábbiak-
hoz képest mélyebb és szélesebb recesszió kapcsán 
nagyon sokakban felmerül az a kérdés, hogy volt-e sze-
repe a Lean Managementnek (továbbiakban LM), illetve 
milyen feladatok várhatnak rá a kilábalási időszakban. 
Jelen rövid írásban ezekre a kérdésekre próbálunk elfo-
gadható választ adni. 
Tudatosan használjuk a LM megnevezést a megszokott 
Lean Production (gyártás) helyett, hiszen létezik már 
Lean Office (a támogató folyamatok –pénzügy, HR, be-
szerzés– karcsúsítása), létezik Lean Government (köz-
igazgatási folyamatok ésszerűsítése), létezik Lean 
Healthcare (az egészségügy veszteségeinek csökken-
tése). Nem használjuk a magyarban elterjedt „karcsúsí-
tás” kifejezést, mert könnyen félre érthetővé teszi a mód-
szer lényegét, hiszen nagyon sokak számára a kifejezés 
egyértelműen költség és létszámcsökkentést jelent, ami 
megjelenik a módszer alkalmazásában is. 

Mi is az a LM? 
Ha megkérdeznénk 100 embert, 80 biztosan azt vála-
szolná, hogy az a Toyota Termelési Rendszer (TPS) al-
kalmazása a nyugati országokban. További 15 ember 
számára azt jelenti, hogy a LM a sajátos japán hagyo-
mányokon kialakult olyan ipari menedzsment módszer, 
amelynek legmarkánsabb, legkiemelkedőbb képviselője 
a Toyota. A Toyota-nál megfigyelhető és a nyugati világ-
ban is alkalmazható olyan módszerek és eszközök 
ös??szessége, amelyekkel a vállalati folyamatokban 
jelen lévő veszteségeket lehet csökkenteni illetve 
megszüntetni. 

Mindössze 5 ember lenne, aki tudná, hogy a második 
világháború után kialakult japán ipari menedzsment 
rendszer (JIMR) dinamikusan ötvözi a japán hagyomá-
nyokat a nyugati (elsősorban USA-beli) hatásokkal. 
Azaz, a JIPM létrejöttének szükséges, de nem elégséges 
feltétele a japán miliő, de ennek kiteljesítéséhez szükség 
volt a nyugati menedzsment guruk igencsak erőteljes 
behatására Taylor-tól, Ford-tól Deming-ig és Juran-ig. A 
JIMR nem csak az autógyártásban volt alkalmazásban, 
hanem szerte a japán iparban, az elektronikától a hajó-
gyártáson át egészen a kohászatig [1]. 
Az így menedzselt japán ipar ezután árasztotta el a vilá-
got a kiváló minőségű és olcsó termékeivel, komoly gon-
dokat okozva a nyugati társadalmakban. Erre kereste a 
választ Európa és Amerika, ennek érdekében lázasan 
tanulmányozták a japán rendszert. Válaszok is születtek, 
azonban manapság, több mint 20 év távlatából már lát-
hatjuk, hogy ezek a válaszok a JIMR rendszer csak egy-
egy szeletére koncentráltak. Alapelv lett a minden terü-
letre kiterjedő szabványosítás és az állandó fejlődés, 
valamint megszületett az ISO (1987). Fókuszba került a 
minőség, a 0 hiba koncepcióra volt válasz a Hat Szigma 
(1987). Az értékelés, fejlesztésre, a Baldrige Díj (1987), 
az EFQM (1989). A termelékenység esetében is követni 
szerették volna a japán példát. Ekkoriban a legfonto-
sabb, illetve minőség terén a legnagyobb figyelemre 
szert tevő ágazat az autóipar volt, mivel mind árban, 
mind minőségben taroltak a japán autók. Ekkor kezdte 
Womack és Jones tanulmányozni a világ autóiparát, és 
az ő munkájuk eredményeképp született meg a Lean. 
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Többször elgondolkodtam rajta, vajon mi lett volna akkor, 
ha Womack, Jones és Roos mondjuk, az elektronikai 
ipart kezdi tanulmányozni? Ma a Panasonic vagy a 
Hitachi Production System lenne a példa, vagy mondjuk 
kohászatban a Toshiba? Mennyire térne el az a fajta 
Lean a jelenlegitől?  
Úgy gondolom, hogy az alapelvek tekintetében nem 
lenne eltérés, azaz a filozófia (a JIMR) ugyanaz, de a 
módszerek és eszközök tekintetében, illetve ezek köl-
csönhatásában már máshová esnének a súlypontok. 

A LM szerepe a válságban 
Mivel a LM bölcsőjét az autóipar ringatta, sokan hajla-
mosak azt feltételezni, hogy az autóipar válsága az LM 
alkalmazásának következménye. „Mert mit is akar a LM? 
Olcsón sokat termelni! Nézzék meg a Toyota-t, több ezer 
embert elbocsát, 2009-ben veszteségessé is vált.” Mit 
lehet erre mondani? 
Az első, amit le kell szögeznünk, hogy az autóipar vál-
sága nem ok, hanem következmény, amelynek mértékét 
persze az iparág által elkövetett hibák még jobban nö-
velték. Az ok a pénzügyi hitelpolitika volt, amely a növe-
kedés mindenáron való erőltetése érdekében elindult a 
kockázatos hitelek felé. Az ipar is növekedni akart, ka-
póra jött neki a „fizetőképes kereslet” növekedése. „Ve-
gyél házat, cseréld évente az autódat, legyen a TV kép-
ernyője nagyobb a szobád falánál, a mobilod főzze meg 
a kávédat is!” 
A második megállapításunk, hogy amikor megy az üzlet, 
elfelejtkezünk a környezet részletes elemzéséről, így 
sikerült feladni a LM 4. alapelvét is: Itt a húzó gyártásról 
van szó, azaz arról, hogy a tevékenység normális 
esetben csak valós vevői igényre indul. „Termelni kell, 
legyen raktáron autó, TV, mobil, mert ha nálam nem talál 

a vevő, megy a konkurenciához.” Mit mond a LM? A 
túltermelés az egyik legveszélyesebb muda, azaz 
veszteség. A többi mudát nem vették figyelembe, a ter-
melés mértéke volt az egyetlen indikátor, amelyet min-
denáron követni akartak. Amikor kipukkant a pénzügyi 
lufi, és ezzel drámaian lecsökkent a fizetőképes kereslet 
mértéke, csak a raktárak maradtak tele az áruval. 

A LM és a válság 
A világ gazdasága a válság után már nem a korábbi ál-
lapotába fog visszatérni, hanem egy más szinten fog 
stabilizálódni. A válságágazatokban már nem lesz foglal-
koztatva a korábbi létszám, hiszen kevesebb termékre, 
szolgáltatásra lesz szükség. A jelenlegi terme-
lők/szolgáltatók és ezek beszállítói közül csak azok ma-
radnak talpon, akik a jó minőség és termelékenység fel-
tételeinek eleget tudnak tenni? 
Nagyon sok vállalkozás állítja magáról, hogy ő bizony a 
gyakorlatban alkalmazza a LM eszközeit. Kan-bant ve-
zetett be, cella-rendszerű gyártása van, negyedévente 
tart Kaizen Akciókat. Ez mind nagyon szép, de ez nem 
LM, pláne nem TPS rendszerű tevékenység. Miért? 
Azért, mert a legfontosabb, ami hiányzik, az a filozófia 
megértése, az, hogy a dolgokat összefüggéseikben is 
lássuk. Lehet, hogy egy elv, például az alacsony raktár-
készlet miatt megsértünk egy másik elvet, a heijunkát 
(kiegyenlített termelést), és ezzel még nagyobb veszte-
séget tudunk okozni. Talán nem véletlen, hogy a Toyota 
most felvállalta a 450 millió dolláros veszteséget, de 
amint normalizálódik a helyzet, azonnal újra az élre tör. A 
nem veszteséges –minimális nyereséget elérő– többi ja-
pán autógyár pedig hosszú évekig kénytelen lesz mini-
mális nyereséggel megelégedni. A Toyota dolgozik. Mi 
ennek az üzenete számunkra? 
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A válság ideje a legalkalmasabb arra, hogy a termelés 
feszítő kényszere nélkül újragondoljam a folyamataimat, 
megértsem az összefüggéseket, és a dolgok mélyére 
hatolva a gyökér mudákat szüntessem meg. Ehelyett mit 
csinál a vállalkozások legtöbbje? Ül és vár. Várja a sült 
galambot. Vagy ami még rosszabb, kirúgja a dolgozók 
egy részét, hogy költségeit minimalizálja. Elveszteni a 
képzett munkaerő egy részét, egy újabb muda. Hová ve-
zethet? Lássunk egy érdekes példát! 
Az USA az elmúlt években – nem kis mértékben a Co-
lumbia űrrepülőgép katasztrófája miatt – újragondolta űr-
kutatási politikáját. Visszatérnek az olyan típusú hagyo-
mányos űrhajókhoz, mint amilyen az orosz Szojuz űr-
hajó, vagy mint amilyen a holdprogramban szereplő 
Apolló kabin is volt. Az Orion névre hallgató űrhajó ráné-
zésre is egy valamivel nagyobb Apolló kabinnak látszik. 
Már a tervezés első szakaszában felmerült az a prob-
léma, hogy hogyan lehet a kabinra megfelelő zárat ter-
vezni? Ezt ma, a XXI. században a NASA mérnökei nem 
tudják! Miért? Mert elveszett ez a tudás! Újra meg kell 
tanulni, ami rengeteg időbe és pénzbe kerül. Annyi sze-
rencséjük azonban van, hogy a különböző múzeumok-
ban van néhány Apolló kabin, amin lehet tanulmányozni 
a negyven évvel ezelőtt sikerrel alkalmazott zárrend-
szert. 
Hogyan néz ez ki egy vállalkozásban? Elküldtem a szak-
képzetteket, de most szükségem lenne rájuk. Vajon 
vissza jönnek-e? Elenyésző hányaduk. Marad az újrata-
nulás, annak minden költségével, idejével, a ter-
melékenységi és minőségi problémáival. 

LM, válság és a KKV-k 
A gazdasági recesszió nem a nagy, multinacionális cé-
geket érinti leginkább, hanem a kis és közepes vállalko-

zásokat. Ők valóban csak akkor tudják túlélni a válságot, 
ha jelentősen emelik minőségi színvonalukat és növelik a 
termelékenységüket. Különösen igaz ez hazánkra, ahol 
becslések szerint a hatékonyság mindössze 75 %-a az 
Európai Unió átlagának. A kis és mikro-vállalkozások 
esetén ezt nap- mint- nap tapasztalhatjuk. A válság, mint 
hajtóerő arra ösztönözhetné a KKV-t, hogy újra gondol-
ják minőség-stratégiájukat (ha van egyáltalán), érték-
elemző szemmel térképeznék fel folyamataikat a jobb 
minőség, a magasabb termelékenység elérésének érde-
kében. Ezt persze önállóan nem tudják megtenni, de 
szervezett segítséggel a probléma könnyen megoldható. 
Egy korábbi cikkemben [2] már elmondtam, erre a legal-
kalmasabbak a kereskedelmi és iparkamarák lennének. 
Mivel hosszabb idő óta foglalkozom Hat Szigma és Lean 
alkalmazásával KKV-knál, örömmel vettem részt az el-
múlt időszakban két, a KKV-k fejlesztésével foglalkozó 
konferencián. Az azokon elhangzottakat egy külön írás 
keretében szeretném majd értékelni, de két fontos ta-
pasztalatomat itt is elmondom. 
Az első az, hogy pályázatok százain indulhatnak a vállal-
kozások, ahol több-kevesebb pénzt nyerhetnek, amivel 
fejleszthetik a vállalatot. Pénzt kaphatnak, de hogyan 
költsék el ezt a pénzt? Mire áldozzanak? Egyszerűen a 
hagyományos gondolkodás-mód szerint járunk el, kapsz 
pénzt, aztán majd lesz valami. Tudást (új módszerek, fi-
lozófiák megismertetése) továbbra sem adunk, pedig 
most arra lenne a legnagyobb szükség. A válság meg-
mutatta, hogy a hagyományos gondolkodás hová vezet. 
A másik meglepő dolog az volt, hogy a KKV-k innováci-
ójának segítése került fókuszba. Ez is egy nagyon fontos 
dolog, része lehet a vállalkozás túlélésében az áttöréses 
fejlesztés alkalmazásának, mint erre Shiba professzor 
utal nagysikerű könyvében [3]. Egy átlagos vállalkozás 
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esetében azonban a KAIZEN filozófiája az, ami ered-
ményt hozhat. A folyamatos, kis lépésekben történő fej-
lődés, fejlesztés teremti meg azt az alapot, ami végül el-
vezethet az innováció iránti igényhez. A kaizen (vagy 
valamilyen magyarítása) szó azonban el sem hangzott. 
Az egyik előadás végén aztán megértettem az egészet, 
ugyanis bemutatták azon cégek logoit, amelyeknél sike-
resen javították az innovációs tevékenységeket. Ismert 
világcégeket láthattunk, amelyek magyarországi vállala-
tainak létszáma nem haladja meg a 250 főt. Az, hogy 
még a General Electric ismert két betűje is odakerült, 
már-már komikusnak hatott. Élőben figyelhettem meg a 
Máté-effektust, azaz a gazdag még gazdagabb, a sze-
gény még szegényebb lesz. 
Összegezve azt mondhatjuk, hogy a kis és közepes vál-
lalkozásoknál a LM (illetve a Hat Szigma bizonyos ele-
mei) alkalmazása jelentheti a kiutat a válságból, de a 
valódi KKV-k erre maguktól nem igen képesek, ehhez 
egy központi akarat és regionális szervezés szükségel-
tetik. 

LM az élet más területein 
Évek óta beszélünk a közigazgatás, az egészségügy, az 
oktatás fejlesztéséről, az ezekben művelt folyamatok 
ésszerűsítéséről, a veszteségek feltárásáról és kikü-
szöbölésükről. A válság ismételten ráirányította ezekre a 
tevékenységekre figyelmet. Vegyük az egészségügyet! 
Mint már a bevezetőben is említettük, a világban sikere-
sen alkalmazzák a Lean elveket az egészségügyben, az 
egyik legrangosabb internetes fórum az isixsigma.com 
külön SixSigma Healthcare weblapot hozott létre az 
egészségügyben alkalmazható Hat Szigma és Lean esz-
közökről, legjobb gyakorlatokról tájékozódhat az érdek-
lődő. Jenei István a Corvinus egyetem munkatársa „A 
lean menedzsment egészségügyi alkalmazása” című 

előadásában [4] 14 (!) könyvet és 7 internetes oldalt 
mutatott be az egészségügyi lean-ről. Irodalma van, sike-
res példákról olvashatunk, akár a beteg, akár az orvos és 
az ápolók oldaláról nézzük, változtatni kell. Akik voltak 
annyira bátrak, hogy rá mertek lépne erre az útra, azok 
már a „Nemzeti Minőség Díj” elnyerésével bizonyították 
az elkötelezettségüket. A Zala Megyei Kórház és nyír-
egyházi Jósa András Oktató Kórház számára természe-
tes volt LM alkalmazásának bevezetése. A Szegedi Tu-
dományegyetem Orvosi Karán is nagyon szép LM és Hat 
Szigma alkalmazásokat láttam [5], ott is elindult valami. 
Korábban az OEP-nél is történtek próbálkozások. 
Az egészségügy esetén más jellegű problémák gátolják 
az új, veszteségcsökkentő módszerek elterjedését, mint 
a kis és közepes vállalkozások esetén. Ennek részletes 
kifejtése meghaladja e cikk kereteit, ezért csupán 
felsorolás szerűen utalunk rá: 

‐  Egyedi esetek vannak (átlag, szórás fogalma 
nehezen érthető, gyógyszerek) 

‐  Tekintélyelvű, hierarchikus szervezet 
‐  „Orvos vagyok, tudom, mit csinálok jól!” 
‐  Mindenkit be kell vonni 
‐  Időhiány 
‐  Többen csinálják ugyanazt a folyamatot, 

ugyanazon a „munkadarabon” 
‐  A kimaradók frusztráltak és önhibán kívül gátolnak 
‐  24 órás készenlét 

Az egészségügyről elmondottak természetesen igazak 
az oktatás és közigazgatás területére, de az ottani gátló 
tényezők egy része azonos, de jelentős különbségek is 
vannak. 
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A LM jó eszköz, de nem csodaszer 
Röviden áttekintettük a LM és a válság általunk vélt 
ös??szefüggéseit. Úgy gondoljuk, hogy az LM elveinek 
figyelmen kívül hagyásának nem kis szerepe volt a pénz-
ügyi, majd azt követő termelési válság kirobbanásában. 
A válságból lehetséges kiutat jelenthet a LM elveinek 
szisztematikus alkalmazása, de nem a Toyota által ki-
dolgozott módszerek szolgai átvétele és utánzása. A 
rendszer filozófiáját kell először megérteni, majd a konk-
rét helyzetre alkalmazni. Ne felejtsük el, hogy a 80-as 
évek közepén, mikor Womack és munkatársai a Toyota 

Termelési Rendszert tanulmányozták, annak egyes ele-
mei már több mint 30 éves múltra tekinthettek vissza. 
A LM nem csak a nagy vállalatoknak segíthet a válság-
ból való kilábalásban, hanem a kis és közepes vállalko-
zásoknak is. A társadalom olyan területein is jól alkal-
mazható filozófia és eszköztár, mint az oktatás, az 
egészségügy és a közigazgatás. Szerencsére, vannak 
már magyar intézmények is, amelyek elkezdték kidol-
gozni saját LM módszerüket. Reméljük ezek száma a jö-
vőben ugrásszerűen növekedni fog. 
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LLEEAANN  nneemm  ccssaakk  aa  ggyyáárriippaarrbbaann??  
BBeerrnnáátthh  LLaajjooss,,  KKóóssaa  IIssttvváánn  

 
Mózesi feladat elé állította Móricz István vezérigazgató 
úr a Qualimed tanácsadóit, amikor elénk tette az Európai 
Kiválóság Díjon elért Recogised for Excellence 5* elis-
merés visszajelző jelentését. 
„Az értékadó folyamatok fogalma (tevékenységek, le-
gyen az értékadó, vagy nem, azonosítása és egyezte-
tése a szervezeti célokkal/stratégiával) hiányzik a folya-
matmenedzsment megközelítésből.” 
„Figyelembe véve az üzlet természetét, kevés bizonyíték 
van arra, hogy alkalmaznának valamilyen szisztematikus 
és/vagy statisztikai, vagy egyéb “legjobb gyakorlat” mód-
szert a fejlesztési tevékenységekhez és változás me-
nedzsmenthez, pl. DMAIC (6 Sigma, Lean).” 
Ha nem is a Vörös tengert kellett szétválasztani, de első 
lépésben azt a nimbuszt kellett lerombolni, amely szerint 
a Lean management, vagy ha jobban tetszik a Toyota 
Production System (TPS) nem csak az autóipar, és/vagy 
elektronikai ipar csodafegyvere. Ezért hát két oldalról 
kezdtük fúrni a hegyet –no, Istenem, hát legfeljebb két 
alagutunk lesz– felkiáltással. 
Az akciók 
Az első akció egy pilot team volt. A team megbízólevele 
magáért beszél: 
• „A bevétel-biztosítás folyamatának erőteljes gyorsításához 

javaslatok kidolgozása. 
•  A LEAN menedzsmentet alkalmazó módon. 
•  A javaslatok költséghatékonyak, és 2009. évben beve-

zethetőek legyenek. 
•  A fogyasztói elégedettséget ne rontsák!” 
A vérbeli lean-guruk biztos elátkoznának, ha elmondanánk, 
hogy a team egy 2,5 órás oktatás után kezdte el a munkáját. 

De a team eredménye igazolta a hozzá fűzött reményeket 
(részlet a XX. Debreceni Minőség Konferencián Pampuch 
Józsefné team-vezető által tartott előadásból): 
• „A folyamatban azonosítottuk a vevői igény szerinti 

értékeket, és a veszteségeket az értékteremtés hely-
színén. 

• A folyamat újraszervezésével biztosítottuk az érték szabad 
áramlását az ellátási láncon keresztül. 

• Javult a hatékonyság 
•  Valós idejű fizetés → 200 millió Ft, 
•  Csökkent a folyamat költség → 15 %. 

• Megszűnt a díjbeszedés kockázata. 
• Megtapasztaltuk, hogy a lean alapelvek érvényesek a 

bevétel-biztosítás folyamatában is.” 
Tanácsadóként a hangsúlyt az utolsó mondatra tennénk, 
no persze a hatékonyságnövekedés számai után! Ez 
mindenesetre jó útlevél volt egy széles körű oktatás 
megszervezéséhez. A Deming-i elveket követve beisko-
lázásra került a vezérigazgató úr és 3 közvetlen helyet-
tese, 23 művezető, 10 csoportvezető, 7 üzemvezető, 2 
osztályvezető, 2 irodavezető, 5 egyéb vezető, 3 beosz-
tott minőségirányítási munkatárs és egy informatikus, 
összesen 57 fő. A képzés 2x3 napon keresztül kiscso-
portokban folyt, az első két napban elméleti ismeretek, a 
harmadikon pedig 10 témáról készítettek VSM (Value 
Stream Map)–et, amiket a helyszínen folytatott vizsgá-
lattal és mérésekkel (gemba) ellenőriztek. 
A képzéssorozat végén nem csak hagyományos elége-
dettségmérés történt, hanem három kérdésre is választ 
kértünk a résztvevőktől: 
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 Milyen akadályai vannak a lean alkalmazásának a 
Nyírségvízben? 
 Milyen feltételek szükségesek a lean management meg-

honosításához a Nyírségvízben? 
 Milyen folyamatok vizsgálatát javasolja a lean eszközei-

vel? 
Az első két kérdésre adott válaszokat KJ diagramban 
dolgozta fel a lean projekt vezetése, és az alábbi témák-
kal bízta meg a kiképzett munkatársakat: 

1. PIRAMIS rendszer munkaidő adat rögzítése, 
2.  behajtási folyamat, 
3. részletfizetési megállapodás, 
4.  vízmérőcsere, 
5. átemelő szivattyúcsere, 
6.  dugulás-elhárítás, 
7. ivóvizes hibaelhárítás. 

Látható, hogy az első három tipikus lean office jellegű 
téma, de a maradék három sem tradicionális TPS jellegű 
feladat. 
A kitűzött nem lean office jellegű feladatok közül a víz-
mérőcsere folyamatát „karcsúsító” team munkáját, a 
munkavégzés tapasztalatait és munka során elért ered-
ményeket mutatjuk be, példaként a módszer nem gyári-
pari alkalmazásának lehetőségére. 
A szolgáltatási vízmérők alkotják a vízi közmű szolgálta-
tók mérőeszköz állományának közel 95 %-át. A köz-
üzemi számlák alapja a hiteles vízmérő, melynek mérési 
hibahatára a mérőosztályhoz megadott határértéken be-
lül mozog. A pontos mérés és pontos számlázás a szol-
gáltatók és fogyasztók közös érdeke. 
Nyírségvíz Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye legje-
lentősebb vízi közmű szolgáltatója mely a megyeszék-
hely és további 47 településen 250 ezer lakos vízellátá-
sát biztosítja 65 ezer fogyasztási helyen keresztül. A jog-

szabályban előírt négyévenkénti hitelesítés biztosítása 
érdekében éves szinten 16-17 ezer vízmérő cseréjét kell 
a társaságnak elvégeznie. Az időráfordítást tekintve ez a 
vízellátási ágazat területén dolgozó fizikai állomány 
munkaidejének 15 %-át teszi ki. 
A fenti adatok alapján a menedzsment úgy látta, hogy a 
területen vannak kiaknázatlan tartalékok és jó lehetőség 
a Lean kínálta lehetőségek gyakorlati elsajátítására. 
A hét fős team összetétele a módszer bevezetési, kép-
zési jellegére való tekintettel nem teljesen szakmai volt. 
A résztvevők közül a folyamattal közvetlenül érintve há-
rom fő volt (üzemvezető, alközpontvezető, műszaki iro-
davezető); egy fő a folyamatot támogató anyaggazdál-
kodásban volt érintett (központi raktár-vezető); a kémiai 
csoportvezető, minőségirányítási munkatárs és erős-
áramú csoportvezető a vizsgált folyamatban nem volt 
érintett, a folyamatot a team munka során ismerték meg. 
A team munkáját a Qualimed tanácsadóinak folyamatos 
irányítása mellett végezte, ők biztosították, hogy a 
munka a lean módszertana szerint kerüljön elvégzésre. 
Az első lépésben felvettük a team által ismert vízmérő-
csere folyamat VSM térképét. A vízmérőcsere folyamata 
toló-folyamat, ebből adódóan a VSM térkép készítése a 
folyamat elejétől indult. Az első lépés végrehajtását jel-
lemezte, hogy a a teamen belül a folyamatban résztve-
vők voltak azok, akik saját gyakorlatuk ill. informális 
csatornákon beszerzett információk alapján leképezték a 
folyamatot. A folyamat térkép ezen lépésben történő 
megalkotásakor a folyamatelemek felvételénél az „állat-
orvosi ló” esete állt elő, azaz igyekeztünk az előforduló 
lehetséges lépéseket a folyamattérképen megjeleníteni. 
Az előzetes VSM térképen azonosításra kerültek az 
értékteremtő, szállítási és ellenőrzési lépések valamint a 
folyamat szereplői. ((11..  áábbrraa)) 
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Az előzetes VSM térkép összeállítása során az informá-
lis úton szerzett információk alapján már előtérbe került, 
hogy a mérőcsere folyamata a Nyírségvíz Zrt.-nél nem 
egységes menetrend szerint zajlik és a szervezeti egy-
ségek vezetőinek gyakorlata a végrehajtás tekintetében 
eltérő. Ebből az elsődleges információból kiindulva há-
rom hatékonysági mutatót kiválasztva összehasonlító 
elemzést végeztünk a négy alközpont (területi 
üzemegység) vonatkozásában. A vizsgált mutatók 
fajlagos munkaidő ráfordítás; fajlagos kilométerfutás és 

fajlagos költség – az anyagköltség önálló vizsgálatát 
nem tartottuk fontosnak, mivel ebben a tekintetben nem 
mutatható ki eltérés. Az eredményeket grafikusan ábrá-
zoltuk::  ((22..  áábbrraa))  
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22..  áábbrraa  AA  vviizzssggáálltt  mmuuttaattóókk  

Az egyes mutatók minimum pontjait keresve azt tapasztaltuk, 
hogy mindhárom mutató esetében más-más üzemegység a 
legjobb. Ebből kiindulva a team úgy döntött, hogy a helyszínen 
történő folyamat ellenőrzést (gemba) mindhárom legked-
vezőbb mutatót felmutató területen elvégzi. A munkát három 
két fős csoportban a Qualimed munkatársának jelenlétében 
hajtottuk végre. A munka eredményeként létrejött három VSM 
térkép, mely néhány pontjában különbözött egymástól lényegi 
eltérést mutatott viszont az első lépésben felvett folyamattér-
képtől. A gemba során felvett folyamattérkép és kapcsolódó 
mérési eredmények feltárták a folyamat azon pontjait, ahol az 
eltérő munkaterületek sajátosságai miatt igen nagy szórások 
mutatkoznak. A folyamat ezen lépései nem összehasonlítha-
tók, mivel a körülmények egyedisége miatt az egymást követő 
mérési adatok sem vethetők össze, ebből adódóan a folyamat 
ezen lépéseiben mérhető módon eredményjavító intézke-
dések nem tehetők. A helyszínen felvett folyamat térképek a 
„tipikus” folyamatot írták le, amely az esetek 80 %-ára igazak 
a fennmaradó 20 %-ban az eltérések okai igen széles 
spektrumot ölelnek fel. 
A végleges folyamatot leíró VSM térkép a tipikus folyamatra a 
három VSM térkép szintézisével állt elő. A folyamat térképen 

azonosítottuk az értékteremtő lépéseket és értékeltük az 
egyes elemek vonatkozásában a beavatkozás időigényét és 
megvalósítás realitását. 
Az eredmények hasznosítása 
A team beszámolási kötelezettséggel tartozik az alapítójával 
szemben. A megismert eredmények alapján a team alapítója 
az akció terv kidolgozásához az alábbi direktívákat adta a 
teamnek: 

- „A Nyírségvíz Zrt. egységes szervezet ezért fo-
lyamatot standardizálni kell; 

- A folyamat korrekt ellenőrizhető mérési jellemzőit 
meg kell határozni, ezek mérési feltételeit meg kell 
teremteni; 

- A team munkájának mérhető, számszerűsíthető 
hasznot kell hoznia; 

- A tervezett beavatkozásokkal erősíteni kell a fo-
gyasztói bizalmat; 

- A folyamat átalakítása támogassa a tömbösített mun-
kavégzést!” 

A fentiek figyelembevételével a team elkészítette akciótervét 
és a javasolt változtatások figyelembevételével módosított a 
team által ideálisnak tekintett VSM térképet. ((33..  áábbrraa)) 
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A javasolt beavatkozások várható redménye: 
- A jobb kommunikáció révén javuló fogyasztói 

elégedettség, 
- a felesleges kiszállások számának csökkenésé-

vel 5%-os kilométerfutás csökkentés, 
- vízmérő utáni szerelvény cseréje, csak fogyasz-

tói hozzájárulással a fogyasztó költségére tör-
ténjen (éves szinten elérhető megtakarítás 6 
millió forint), 

- mérőcsere adatok rögzítési metodikájának mó-
dosítása – (a vállalkozók által végzett doku-
mentációs gyakorlat átvétele) – alközpontonként 
havi 20 munkaóra megtakarítás az adminisztrá-
tori munkaidőből; 

- számítógépes optimalizáció a munkaszerve-
zésre – GPS járműkövetés –, közép-távú fej-
lesztési feladat, hatása túlmutat a mérőcsere 
folyamatán, több folyamatot érint: 

* szervezeti struktúra-váltás, 
* létszám megtakarítás, 
* alközponti szerepkör csökkentése, a köz-

ponti munkairányítás erősödése, 
* nyomon követhetőség, 
* költségcsökkentés („privát” utak kiszűrése). 

A lean módszer alkalmazásának gyakorlati ta-
pasztalatai: 

 az információk valós tartalma csak a helyszínen 
ismerhető meg, 
 a szabályozás hiányosságait a gyakorlat áthidalja 

megfelelő rugalmasság mellett, így a legjobb 
megoldás vehető át a standardok kialakítása 
során, 
 a kollektív munka során a folyamatban nem 

résztvevők team-beli részvétele erősítette a 
fogyasztói nézőpontot. Ezek a kollégák a szakmai 
vonatkozásoktól mentesen a folyamat másik sze-
replőjének a fogyasztónak a nézőpontjait vitték 
bele a javaslatok kidolgozásába (pl. tájékoztatás 
fontossága). 

Az alkalmazott metodika egyértelműen eszközt jelenthet 
a szolgáltatók számára a folyamatok valós működésének 
feltárására és a fejlesztési területek kiválasztására, 
kezelésére, a veszteségek csökkentésére. 
 

________________________________________________________________________________________________  
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LLeeaann  OOffffiiccee::  vveesszztteessééggccssöökkkkeennttééss  aaddmmiinniisszzttrraattíívv  tteerrüülleetteekkeenn  
DDrr..  NNéémmeetthh  BBaalláázzss  

 
A jelenlegi gazdasági válság közepette számos vállalat 
találja szembe magát a bevételek és a piaci árak jelentős 
csökkenésével az elmúlt időszakban. A nyereségesség 
és likviditásának megőrzése érdekében a költségeket 
(kiadásokat) hozzá kell igazítani a lecsökkent árbevétel 
szinthez (meg kell találni az új egyensúlyi pontot). 
A kérdés, hogy hogyan tudjuk a költségeinket úgy 
csökkenteni, hogy közben a vállalatban lévő értékeket 
(emberek, tudás, folyamatok, szervezet) mind kevésbé 
romboljuk és meg tudjuk őrizni a válság utáni fellendülés 
időszakára.  
Hol vannak a veszteségek? 

 

Veszteségcsökkentés az adminisztratív és irodai 
területeken. Az autóipari vállalatoknál igen elterjedt Lean 
módszerek nem csak a gyártásban, hanem megfelelő 
testre szabással az irodai és szolgáltató területeken is 
alkalmazhatók és hasonlóan jelentős eredményeket 
(megtakarítások, minőségjavulás, átfutási idő csökkenés) 
hozhatnak. 
A Lean menedzsment lényege, hogy az érték-előállítási 
folyamat átfutási idejét csökkentjük a hozzáadott értéket 
nem termelő veszteségek szisztematikus feltárásával és 
csökkentésével. 
Az üzleti működés és annak fejlesztése középpontjába a 
„Hozzáadott értéket” állítjuk. Mi az, ami értéket teremt, mi 
az amiért hajlandóak fizetni az ügyfeleink? Minden egyéb 
tevékenység veszteség. ((11..  áábbrraa)) 
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11..  áábbrraa  HHoozzzzááaaddootttt  éérrttéékkeett  nneemm  tteerrmmeellőő  tteevvéékkeennyysséégg::  vveesszztteesséégg  

 
A Lean bevezetés során a célunk az erőforrások igé-
nyeknek megfelelő rugalmas és hatékony felhasználása. 
Ezért a Lean Office bevezetése során mindig a vevői 
igényből indulunk ki, és azt vizsgáljuk, hogy a szükséges 
erőforrások, információk az igényeknek megfelelően idő-
ben, megfelelő minőségben (állapotban) állnak-e rendel-
kezésre. Minden az ideálistól eltérő igénybe vétele az 
erőforrásoknak veszteség. 
Tehát veszteség, 
 ha több időt fordítunk egy folyamatra, mint ami annak 

az elvégzéséhez szükséges,  
 ha olyan (alacsonyabb hozzáadott értékű) munkát 

végzünk, amit egy alacsonyabb költségű erőforrás 
(kollégánk, számítógép, beszállító) elvégezhetne, 

 ha a szükségesnél több erőforrást fordítunk a feladat 
elvégzésére 

 ha nem tudunk egy vevői igényt időben kielégíteni, 
 ha nem megfelelően elégítjük ki a vevői igényt és 

meg kell ismételni egy tevékenységet. 
Tapasztalatunk szerint jelentős veszteségek vannak az 
adminisztratív folyamatokban a következő területeken. 

((22..  áábbrraa))  

  

1. tevé-
kenysé

Igény Vevő
2. tevé-
kenysé

3. tevé-
kenysé

Veszteség
Hozzáadott értéket 

termelő 
Hozzáadott értéket 

nem termelő 
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Lean Office kialakítása  
A Lean Office kialakítása során célunk az igényekhez iga-
zodó, hatékony erőforrás felhasználás megteremtése. A cé-
lunk nem egyszerűen a költségek csökkentése. Hanem az 
erőforrások hatékony, maximális hozzáadott értékteremtő fel-
használása. A kérdés az, hogy az erőforrásaink rendelkezésre 
állása és felhasználása (térben, időben, minőségben), 
mennyire van összhangban az őket igénybe vevő piaci és 
belső igények változásával. 
A Lean Office megteremtésénél elsősorban arra törekszünk, 
hogy az adminisztratív  folyamatok működésénél az informá-
ciók és az erőforrások (emberek, szoftverek, hardverek) 

 a megfelelő időben 
 megfelelő mennyiségben 
 megfelelő minőségben, állapotban 
 a megfelelő helyen 

álljanak rendelkezésre. 
Minden olyan megoldás, amely növeli az erőforrások ru-
galmas, vevői igényekhez illeszkedő kihasználását  

 több funkciós munkatársak (egyablakos kiszolgálás, 
átcsoportosítás), 

 rugalmas időbeosztás, 
 területek összevonása (fizikailag), 
 folyamatelvű szervezet 
 online adatbázisok, tudásbázisok 
 dolgozók felhatalmazása 

elősegíti a veszteségek csökkentését. 
KAIZEN, veszteségcsökkentés 
A Lean menedzsment bevezetés eszköze a Kaizen, a folya-
matos tökéletesítés, amely segítségével a működésben lévő 
veszteségeket szisztematikusan feltárjuk és csökkentjük, úgy 
hogy a sztenderdek, folyamatok fejlesztésén keresztül mindig 
magasabb színvonalra emeljük az adott terület működését. 
((33..  áábbrraa)) 

A Kaizen 3 lépése a 
1. Kiküszöbölés 2. Csökkentés 3. Változtatás 

 
33..  áábbrraa  KKaaiizzeenn,,  aa  ffoollyyaammaattooss  ttöökkéélleetteessííttééss  

Ha fejlesztjük az adminisztratív folyamatokat, 
 Először azokat a veszteségeket keressük (MUDA II), ame-

lyek, hozzáadott értéket nem termelnek és nem is szüksé-
gesek, ezeket igyekszünk teljesen kiküszöbölni (felesleges 
telefonok, keresgélés, hibák). 

 Következő lépésben azokat a tevékenységeket keressük, 
amelyek hozzáadott értéket nem termelnek, de szüksége-
sek (MUDA I), az ezekre fordított időt és erőforrásokat 
igyekszünk minimálisra csökkenteni (jóváhagyások, je-
lentések, egyeztetések, ellenőrzés.) 

 A harmadik lépésben pedig a maradék tevékenységet, 
erőforrást igyekszünk úgy megváltoztatni, fejleszteni, át-
csoportosítani, hogy a munkának minél nagyobb része 
hozzáadott érték teremtő tevékenység legyen. 

A Lean megközelítésben, nem a fűnyíró elv szerinti költség-
csökkentést alkalmazzuk, hanem a megvizsgáljuk a folyama-
tainkat (ezek hozzáadott érték tartalmát és a bennük rejlő 
veszteségeket), és a vevői igényekhez illeszkedően megala-
pozott döntéseket tudunk hozni az igénybe vett erőforrások 
(költségek) csökkentése terén. (Pl.: nem feltétlenül a próba-
idős vagy a magasabb bérű dolgozókat építjük le, mert lehet, 
hogy ők lényegesen nagyobb mértékben tudnak a cég ered-
ményeihez hozzájárulni) 

_______________________________________________________________________________________________  
Magyar Minőség XVIII. évfolyam 8-9. szám 2009. augusztus-szeptember 50/72 oldal



ÉÉrreettttssééggii  mmooddeelllleekk  ééss  aa  sszzooffttvveerrmméérrééss 
MMiitt  ttuudduunnkk  mméérrnnii  eeggyy  aaddootttt  hheellyyzzeettbbeenn?? 

BBóókkaa  GGáábboorr  
  
A szoftverfejlesztő cégeknél a mérések bevezetéséért 
felelős személyek könnyen abba a hibába esnek, hogy 
olyan metrikák alkalmazására vállalkoznak, amelyeket az 
adott helyzetben nem, vagy csak aránytalanul drágán le-
het megvalósítani. A cikksorozat jelen része olyan kuta-
tások eredményeit mutatja be, melyek segítséget jelen-
tenek az elvállalható, sőt célszerűen elvállalandó méré-
sek körének meghatározására. A kutatásokból kiderül, 
hogy a gazdaságosan, ésszerűen alkalmazható metrikák 
körét egyrészt befolyásolja a szoftverfejlesztő cég érett-
sége. Például, nem lehet addig gazdaságosan mérni a 
„követelmények stabilitását”, ameddig nincs folyamat 
előírva a követelmények menedzselésre. Másrészt az al-
kalmazható mérések köre nagyban függ a szoftverfej-
lesztő cég mérési képességétől. Például, nem lehet 
könnyen és pontosan becsülni a várható tesztelési ráfor-
dítást, ha nincsen mérési adatbázis, amely historikus 
adatokat tartalmazna a korábbi fejlesztési, tesztelési te-
vékenységekről. 
Az első fejezet bemutatja a szoftverfejlesztő cégek érett-
ségének, illetve a cégeknél alkalmazott folyamatok ké-
pességének felmérésére készült megoldásokat, ezzel ki-
egészítve az első cikk kapcsán ismertetett „mérési mo-
dellek” körét. A második fejezet olyan kutatási 
eredményeket ismertet, melyek megmutatják, hogy egy 
adott érettségi szinten milyen mérések használata lehet-
séges és célszerű. A harmadik fejezet kifejezetten a 
szoftverfejlesztő cégek mérési képességének felméré-
sére, illetve javítására szolgáló módszereket mutat be. 

Szoftverfolyamat-érettségi modellek 
1 1 Klasszikus szoftverfolyamat-érettségi modellek 
Az egyik legkorábbi érettségi modellnek Cyrus F. Gibson 
és Richard L. Nolan „lépcsős növekedési modellje” 0 
számít, amely 1974-ben jelent meg, és az informatika 
használatának mértékét, annak fejlődését modellezi a 
gazdasági szervezetekben. A modell első verziója négy 
érettségi szintet definiált a fejlődés stádiumaira, de 1979-
ben Nolan két újabb érettségi szinttel finomította a meg-
lévőket, így a szintek sorrendje a következő: 

1 - bevezetés, 
2 - kiterjesztés, 
3 - vezérlés, 
4 - integrálás, 
5 - adatadminisztrálás, 
6 - érettség. 

A modell segítségével nemcsak felmérni, de becsülni is 
lehetett az egyes cégek „informatikai fejlettségét”. A mo-
dell használata népszerű volt mind a kutatók, mind a 
gyakorlati szakemberek körében, de idővel egyre több 
kritika érte a megközelítést. 
Egy másik klasszikusnak számító modellt, a Quality 
Management Maturity Grid-et (QMMG), Philip B. Crosby 
dolgozta ki és publikálta 1979-ben. A modell segítségé-
vel egy ötszintű skálán – bizonytalanság, kirajzolódás, 
felvilágosodás, bölcsesség, bizonyosság - értékelhető 
egy cég minőségmenedzsmentjének érettsége. A 
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QMMG minden érettségi szinthez hat szempontból (pl. 
problémakezelési tapasztalat) definiál jellemzőket. Egy 
érettségi szint akkor teljesíthető, ha valamennyi arra a 
szintre definiált jellemző teljesül a cégnél. 
A harmadik klasszikus modell Watts S. Humphrey nevé-
hez fűződik, aki a QMMG és a Total Quality 
Management (TQM) elveit felhasználva alkotta meg 
1987-ben „folyamat érettségi keretrendszer”-ét 0a Soft-
ware Engineering Institute-nál (SEI) a Mitre Corporation 
segítségével. A keretrendszer a folyamatoknak öt érett-
ségi szintjét különbözteti meg, melyek a következők: 
kezdeti, ismételhető, meghatározott, menedzselt, opti-
malizált. Ugyanebben az évben Humphrey állami megbí-
zásra kiadott egy körülbelül 150 kérdést tartalmazó kér-
dőívet0, amely lehetővé tette a szoftverfejlesztő cégek 
felmérését és elhelyezését az ötszintű érettségi skálán. 
Az Egyesült Államok kormánya ezzel a kérdőívvel bizo-
nyosodott meg arról, hogy a beszállítói tudják-e teljesí-
teni a szerződéseikben foglaltakat. (A felmérés szüksé-
gességét a nagyszámú, költségeket és határidőket túl-
lépő, állami megrendelésre készülő szoftverfejlesztési 
projektek indokolták.) 
A keretrendszer és a kérdőív jelentette az alapját az 
1991-ben megjelent, 1993-ban javított, rendkívül népsze-
rűvé vált Capability Maturity Model® –nek (CMM®). A 
modell felhasználja Humphrey „folyamat érettségi keret-
rendszer”-ének érettségi szintjeit, és meghatározza, 
hogy milyen kulcsfolyamatoknak (1. táblázat), milyen jel-
lemzőkkel kell jelen lenniük egy szoftverfejlesztő cégben 
az adott szint teljesítéséhez. Mivel a modell meghatá-
rozza a szükséges folyamatok körét az egyes érettségi 
szinteken, ezért „lépcsős” megközelítésnek is nevezik 
(szemben a később ismertetésre kerülő „folytonos” meg-
közelítéssel). A CMM® alapú felmérés folyamatát a 

„CMM® Appraisal Framework” (CAF) 0szabályozza, 
amely előírja azokat a követelményeket, amelyeket egy 
CMM® alapú felmérésnek teljesítenie kell. A hivatalos 
felmérés folyamatát a „Software Capability Evaluation” 
(SCE) 0írja le, amely teljesíti a CAF követelményeit. (A 
SEI már nem biztosít lehetőséget CMM® alapú hivatalos 
tanúsításra.) 
1.2 Modern szoftverfolymat-érettségi modellek 
A CMM® rövid időn belül népszerűvé vált a szoftverfej-
lesztő cégek körében, és másokat is érettségi modellek 
készítésére ösztönzött. Ilyen modell például az 1991 és 
1993 között kidolgozott Bootstrap, amely egy európai 
koncepció elsősorban kis- és középvállalkozások szoft-
verfolyamatainak felmérésére, értékelésére és fejleszté-
sére. A Bootstrap a CMM® érettségi skáláját használja 
azzal a különbséggel, hogy nem csak egész értékeket 
vehet fel az eredmény (pl. lehet az érettség 2,28). Az 
utolsó, 3.0-ás verziója0, 1997-ben jelent meg, mely telje-
síti a SPICE (ISO/IEC 15504) felmérésekre vonatkozó 
követelményeit, és illeszkedik az ISO/IEC 12207-ben 
előírt kulcsfolyamatokhoz. 
A Software Process Improvement and Capability 
dEtermination (SPICE) modell készítése 1993-ban kez-
dődött, és 1998-ban jelent meg ISO/IEC 15504 számmal, 
szabványcsaládként. A SPICE alapvetően folyamatfej-
lesztésre és folyamatképesség- felmérésre alkalmas. A 
megközelítés egy kétdimenziós (folyamat-dimenzió, ké-
pesség-dimenzió) referencia modellt tartalmaz. A „folya-
mat-dimenzióra”, amely a cégeknél szükséges kulcsfo-
lyamatokat határozza meg, kezdetben saját „folyamat 
referencia modellt” tartalmazott, de azt 2004-től lecse-
rélték szoftverfejlesztés esetében az ISO/IEC 12207 fo-
lyamatmodelljére (a szabványban előírt folyamatokat az 
1. táblázat tartalmazza), rendszerfejlesztés esetében az 
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ISO/IEC 15288 folyamatmodelljére, valamint elfogad 
más referencia modelleket is, amelyek teljesítik a 
szabványban előírt követelményeket. A „képesség-di-
menzióban” 6 képességi szintet határoz meg, melyek a 
következők: 

0 - nem végrehajtott, 
1 - végrehajtott, 
2 - menedzselt, 
3 – meghatározott/megszilárdult, 
4 – jósolható, 
5 – optimalizáló. 

A képességi szintek definiálásához 9 folyamatjellemzőt 
(nézőpontot) használ fel a modell. Egy szervezetnél al-
kalmazott folyamat akkor teljesít egy képességi szintet, 
ha a szint minden sajátosságát megvalósítja. Az egyes 
érettségi szintek sajátosságait 9 folyamatjellemző (néző-
pontot) alapján definiálja a szabvány. Amíg a CMM® 
meghatározza, hogy egy adott érettségi szint teljesítésé-
hez milyen folyamatok vizsgálata „kötelező” egy szoft-
verfejlesztő cégnél, addig a SPICE esetében szabadon 
választhatók ki az értékelendő folyamatok, ezért „folyto-
nos” megközelítésnek is nevezik. A SPICE kevésbé a 
cég, inkább a folyamatok egyedi értékelésére koncentrál. 
Továbbá a SPICE nem definiál explicit felmérési folya-
matot, csak az arra vonatkozó követelményeket definiálja 
a második részében (ahogy a CMM® teszi a CAF köve-
telményeivel). A SPICE-nak időközben több iparágra 
specifikus változata is elkészült, ilyen például az először 
2005-ben megjelent, autógyártásban használatos 
Automotive SPICE0. 
A Software Engineering Institute 2002-ben újabb modellt 
adott ki Capability Maturity Model Integration® (CMMI®) 
néven, mellyel leváltotta a CMM®-et. Az új modell ötvözi 

a „lépcsős” és „folytonos” megközelítések lehetőségét, 
és biztosítja az átjárhatóságot is közöttük. Lépcsős eset-
ben a következő érettségi szinteket határozza meg a cé-
gekre: 

1 - kezdeti, 
2 - menedzselt, 
3 - meghatározott, 
4 - mennyiségileg menedzselt, 
5 - optimalizáló. 

Folytonos esetben a következő képességi szinteket 
definiálja a folyamatokra: 

0 - nem teljesült, 
1 - végrehajtott, 
2 - menedzselt, 
3 - meghatározott, 
4 - mennyiségileg menedzselt, 
5 - optimalizáló. 

Egy valós folyamat akkor teljesít egy képességi szintet, 
ha valamennyi arra a szintre előírt általános cél, és az 
összes az adott folyamatra előírt specifikus cél teljesül a 
valós folyamatban. Egy cég vagy annak kiválasztott ré-
sze akkor teljesít egy érettségi szintet, ha az érettségi 
szintre „kötelezően” előírt folyamatok léteznek a cégnél, 
és teljesítik az érettségi szinten tőlük elvárt képességi 
szinteket. Az egyes érettségi szintekhez tartozó folya-
matokat a 11..  ttáábblláázzaatt szemlélteti. Az értékelés módsze-
rére vonatkozó követelményeket az „Appraisal 
Requirements for CMMI®” 0írja le, a követelményeket tel-
jesítő, hivatalos tanúsításra alkalmas módszert pedig a 
„Standard CMMI® Appraisal Method for Process 
Improvement (SCAMPI) A”0 dokumentum tartalmazza. 
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1. táblázat Szoftverfejlesztésre előírt folyamatok a különböző megközelítésekben 
CMM® / SW-CMM® v1.1 0 CMMI® for Development v1.2 0  ISO/IEC 12207 0 

1. szint: (kezdeti) 
‐  Nincs előírt folyamat 
2. szint: (ismételhető) 
‐  Szoftverprojekt tervezés 
‐  Szoftverprojekt követés és 

felügyelet 
‐  Követelmény menedzsment 
‐  Szoftver alvállalkozók 

kezelése 
‐  Szoftver minőségbiztosítás 
‐  Szoftver konfigurációkezelés 
3. szint: (meghatározott) 
‐  Szoftvertermék fejlesztés 
‐  Kölcsönös szemlék 
‐  Szervezeti szintű 

folyamatszemlélet 
‐  Szervezeti szintű folyamatok 

meghatározása 
‐  Képzési program 
‐  Csoportok közötti 

koordináció 
‐  Integrált szoftver 

menedzsment 
4. szint: (menedzselt) 
‐  Szoftverminőség 

menedzsment  
‐  Mennyiségi folyamat 

menedzsment 
5. szint: (optimalizáló) 
‐  Folyamatváltozás 

menedzsment 
‐  Technológiaváltozás 

menedzsment 
‐  Hibamegelőzés 

1. szint: (kezdeti) 
‐ Nincs előírt folyamat 
2. szint: (menedzselt) 
‐ Projekttervezés 
‐ Projektkövetés és vezérlés 
‐ Követelménymenedzsment 
‐ Szállítói megállapodás 

menedzsment 
‐ Folyamat- és termék-

minőségbiztosítás 
‐ Konfigurációmenedzsment 
‐ Mérés és elemzés 
3. szint: (meghatározott) 
‐ Követelményfejlesztés 
‐ Műszaki megoldás 
‐ Termék integráció 
‐ Verifikálás (Ellenőrzés) 
‐ Validálás (Végellenőrzés) 
‐ Szervezeti szintű 

folyamatszemlélet  
‐ Szervezeti szintű folyamatok 

meghatározása  
‐ Szervezeti szintű képzés 
‐  Integrált projektmenedzsment  
‐ Kockázatkezelés 
‐ Döntéselemzés és döntéshozatal 
4. szint: (mennyiségileg menedzselt) 
‐ Szervezeti szintű 

folyamatteljesítmény 
‐ Mennyiségi projekt menedzsment 
5. szint: (optimalizáló) 
‐ Szervezeti szintű innováció és 

bevezetése 
‐ Oksági elemzés és döntéshozatal 

Az életciklus fő folyamatai  
‐  Beszerzési folyamat 
‐  Szállítási folyamat 
‐  Fejlesztési folyamat 
‐  Üzemeltetési folyamat  
‐  Karbantartási folyamat 
Az életciklus támogató 
folyamatai 
‐  Dokumentálási folyamat  
‐  Konfigurációkezelési 

folyamat  
‐  Minőségbiztosítási 

folyamat 
‐  Igazolási folyamat  
‐  Érvényesítési folyamat 
‐  Együttes átvizsgálási 

folyamat 
‐  Felülvizsgálási folyamat 
‐  Problémamegoldási 

folyamat 
Az életciklus szervezeti 
folyamatai 
‐  Irányítási folyamat 
‐  Infrastruktúrabiztosítási 

folyamat 
‐  Megújítási folyamat 
‐  Képzési folyamat 

 

 



2. Szoftverfolyamat-érettségi modellek és az alkal-
mazható metrikák kapcsolata 
Shari Lawrence Pfleeger és Clement McGowan az elsők 
között voltak, akik megvizsgálták Humphrey „folyamat 
érettségi keretrendszer”-ét (melyen a CMM® és a CMMI® 
alapul) és javaslatot tettek az egyes érettségi szinteken 
elvégezhető mérésekre. Véleményük szerint csak az 
mérhető egy folyamaton, ami „látható”. A „láthatóság” 
pedig méréssel növelhető. Ez egy önmagát indukáló 
folyamat. A „láthatóság” és a mérések a következő 
módon változnak a CMM®/CMMI® érettségi szinteken: 
• 1. szint (kezdeti): Az első érettségi szinten a szoftver-

fejlesztési folyamat egy alaktalan entitás, melynek 
bemenetei csak gyengén meghatározottak, kimene-
teire léteznek elvárások, de a bemeneteket kimene-
tekké alakító folyamat meghatározatlan, ellenőrizet-
len. Ezen a szinten a szoftverfejlesztés egy fekete 
doboznak tekinthető, amelybe a láthatóság rendkívül 
korlátolt. Ilyen környezetben az amúgy hasonló pro-
jektek is nagy ingadozást, nagyon eltérő termelé-
kenységet és minőséget mutatnak. 

• 2. szint (ismételhető/menedzselt): A második érett-
ségi szinten az alapvető projektmenedzsment fel-
adatok kerülnek megvalósításra. A fejlesztés beme-
netei, a kimenetei és a kényszerei (pl.: idő- és költ-
ségkorlátok) azonosítottak. Egy sikeres fejlesztési 
folyamat meg tudja ismételni önmagát, vagyis azonos 
bemenetekre azonos kimeneteket állít elő. A projekt-
menedzsment lehetővé tesz bizonyos kontroll ponto-
kat, projektmérföldköveket, amelyek növelik a látha-
tóságot, de az egyes munkatermékek előállítása to-
vábbra is fekete dobozokként jelenik a fejlesztés 
folyamatában. 

• 3. szint (meghatározott): A harmadik érettségi szinten 

láthatóvá válnak a műszaki folyamatok is. Mind a 
projektmenedzserek, mind a mérnökök tudják felelős-
ségeiket, szerepeiket, valamint feladataik kapcsolatát 
mások feladataihoz. A fejlesztési folyamatot alkotó 
tevékenységek struktúrája meghatározott. Az egyes 
projektek során alkalmazott folyamatok a szervezeti 
szinten definiált folyamatokból kerülnek testreszabás-
ra. A projekt státusza pontosan és gyorsan megha-
tározható külső felek számára is, a magas szintű 
„láthatóság” miatt. 

• 4. szint (mennyiségileg menedzselt): A negyedik 
érettségi szinten megjelenik a mennyiségi projektme-
nedzsment, vagyis a fejlesztési folyamat mennyisé-
gileg mért és vezérelt. A mérésekből származó 
visszajelzések objektív, mennyiségi alapokon nyugvó 
projektmenedzsment döntéseket tesznek lehetővé. A 
visszajelzéseket folyamatosan felhasználják a projekt 
végrehajtásakor. Például a tervezéskor feltárt prob-
lémákra a teszteléskor intenzívebb ellenőrzéseket 
tervezhetnek be. A visszajelzések ugyancsak módo-
síthatják az erőforrások allokálást az elvégzendő te-
vékenységekre, de a folyamatok nem képesek belső 
struktúrájuk javítására a visszajelzésekből. A becslé-
sek folyamatosan pontosodnak, a folyamatok válto-
zékonysága (ingadozása) csökken. Ezen a szinten 
láthatóvá, becsülhetővé válnak az egyes tevékenysé-
gek változtatásának hatásai a többi tevékenységre. 

Magyar Minőség XVIII. évfolyam 8-9. szám 2009. augusztus-szeptember 55/72 oldal

• 5. szint (optimalizáló): Az ötödik érettségi szinten a 
folyamatos javítás és optimalizálás jelenik meg mind 
a projektek, mind a szervezeti folyamatok szintjén, 
melyekhez a futó és lezárult projektek méréseit, va-
lamint a folyamatosan vizsgált, új lehetőségek érté-
keléseit használják fel. Ezen a szinten lehetővé válik, 
hogy egy futó fejlesztés a mérésekből származó 
visszajelzések alapján megváltoztassa belső 



struktúráját. Például, ha egy fejlesztés korai fázi-
saiban végzett mérések nagy bizonytalanságot 
mutatnak a követelmények értelmezésében, akkor az 
eredetileg használt vízeséses modellt leválthatják egy 
prototípus- vagy spirálmodell alapú fejlesztésre, de a 
fejlesztés előrehaladtával -újabb visszajelzések hatá-
sára- akár visszaválhatnak egy korábban használt fej-
lesztési modellre. 

Pfleeger és McGowan mérési javaslatait az egyes érett-
ségi szintekre a 2. táblázat szemlélteti. Charlene Walrad 

és Eric Moss munkájukban 0hasonlóan megvizsgálták a 
különböző érettségi szinteken elvégezhető méréseket. 
Eredményeiket ugyancsak a 2. táblázat szemlélteti. El-
mondható, hogy az első három érettségi szinten elsősor-
ban a mérhető entitások köre bővül, amíg a harmadik és 
negyedik szinten a mérések minősége és felhasznál-
hatósága javul. Észrevehető emellett, hogy először a 
projekt-, majd a termék-, végül a folyamatmetrikák válnak 
alkalmazhatókká. 

2. táblázat Alkalmazható mérések az egyes érettségi szinteken 

 Shari L. Pfleeger, Clement McGowan 0 Charlene Walrad, Eric Moss 0 
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 „Alapvonal” mérések: 
Olyan méréseket lehet bevezetni, melyek összehasonlítási 
alapot teremtenek, az egyes folyamatjavítások eredményei-
nek kimutatásához. Ilyenek például: 
‐  az elkészült termék mérete 
‐  a csapat munkaráfordításának mértéke 
‐  a termelékenység 

Leszállítás utáni mérések: 
Csak az átadás utáni mérések valósíthatók 
meg ezen a szinten, pl.: 
‐  A vevő által azonosított hibák 
‐  A gyártási hibák 
‐  Az alkalmazás mérete a szállításkor 
‐  A fejlesztés teljes költsége 
‐  A fejlesztés teljes ideje 
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Projekt metrikák: 
Ezen a szinten definiált a fejlesztés bemenete, kimenete, 
kényszerei és végrehatói, ezért ezekre az entitásokra lehet 
méréseket kidolgozni. Ilyenek például: 
(bementek) 
‐  a követelmények mérete  
‐  a követelmények változékonysága (kényszerek) 
‐  a tervezett és felhasznált költségek (kimenetek) 
‐  a termék mérete 
‐  a tervezett és valós fejlesztési idő (személyek) 
‐  a tervezett és valós munkaerő-ráfordítás 
‐  a résztvevők tapasztalata 

Projektkontroll mérések: 
A cél ezen a szinten a projekt kontrolljának 
megteremtése, amely sok esetben az ütem-
tervek kontrollját jelenti. Ezen az érettségen 
gyakori, hogy az ütemterv tartása a termék 
funkcionalitásának és minőségének rovására 
történik. Alkalmazható mérések például: 
‐  Hibajelentés sűrűség 
‐  Tervezett és valós elkészültség 
‐  Tervezett és valós költségek 
‐  Követelményváltozások száma 
‐  Az alkalmazás méretének növekedése 
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Termék metrikák: 
Ezen a szinten valamennyi köztes termék és folyamat 
mérhetővé válik. Javasolt a köztes termékek bonyolultságá-
nak mérések, pl.: 
‐  követelmények bonyolultsága 
‐  tervek bonyolultsága 
‐  forráskódok bonyolultsága  
‐  tesztek bonyolultsága 
Valamint lehetőség van a köztes termékek minőségének mé-
résére: 
‐  hibák száma a követelményekben 
‐  hibák száma a tervekben 
‐  hibák száma a forráskódokba 
‐  hibák száma a tesztekben 

Termékkontroll mérések: 
Lehetővé válik a köztes termékek 
minőségnek mérése és az elkészülésük 
idejének követése. Javasolt mérések: 
‐  Hibafelderítés hatékonysága 
‐  Hibagyakoriság hibatípusonként 
‐  Követelményváltozások eloszlása 

követelménytípusokként 
‐  Tervezett és valós költségek az egyes 

időszakokra 
‐  Tervezett és valós teljesítések az egyes 

időszakokra 
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Folyamat és visszajelző metrikák a kontrollhoz: 
Ezen a szinten a mérések visszajelzési körei megoldottak, így az 
azokból származó információk biztosítják a gyors és objektív dön-
tések meghozását. A javasolt metrikák a következők: 
‐  projekt típusa 
‐  újrafelhasználhatóságra tervezés mértéke 
‐  újrafelhasználás mértéke 
‐  hol és mikor azonosítanak hibákat 
‐  hibasűrűségi modellek használata a tesztelésben 
‐  konfigurációmenedzsment minősége (követhetőség) 
‐  az elkészült modulok aránya 

Folyamatkontroll mérések: 
Lehetővé válik a terméket előállító folyamatok 
kontrollja, amely lehetővé teszi a költségek, a 
vevői elégedettség és a projektek valós kont-
rolját. Ilyen metrikák például: 
‐  Előrehaladás a kontroll határok viszonyában 
‐  Költségek a kontroll határok viszonyában 
‐  Méret növekedés a kontroll határok viszonyá-

ban. 
‐  Hibajavítás hatékonysága 
‐  Ismételt munka mértéke 
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 Folyamat és visszajelző metrikák a folyamatváltozáshoz: 

Mivel nem volt tapasztalat akkoriban ilyen érettségű cégekre, ezért 
a szerzők nem javasoltak alkalmazható méréseket erre a szintre. 

Minőségmenedzsment: 
A szinten mind a minőség mind a termelékeny-
ség folyamatos optimalizálása történik. Alkalmaz-
ható metrikák például: 
‐  Becsült és valós folyamatfejlesztési eredmé-

nyek 
‐  Csökkenés a folyamat ingadozásában 
‐  Becsült és valós hatása a folyamat innová-

cióknak 
‐  Az innovációk alkalmazási aránya 
‐  Ismételt- és összmunka aránya 
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Az előzőekhez hasonló munkát készített John H. 
Baumert és Mark S. McWhinney is. Ők 13 területet 
azonosítottak, melyekre megadják, hogy mely érettségi 
szintektől milyen metrikákkal válnak mérhetővé. A terü-
letek a következők: előrehaladás, munkaerő-ráfordítás, 
költség, szoftverminőségi audit eredmények, szemle 
eredmények, hibajelentések, kölcsönös szemle eredmé-
nyek, hibamegelőzés, követelménystabilitás, méretstabi-
litás, folyamatstabilitás, számítógépes erőforrás-felhasz-
nálás és képzés. 
Rob J. Kusters, Jos J.M. Trienekens és Jana Samalikova 
összesítette az előző kutatási eredményeket mások 
munkáival, és felmérést készítettek a Philips európai, 

ázsiai és amerikai szoftverfejlesztő csoportjainál, hogy 
összevessék a gyakorlatban alkalmazott metrikákat az 
irodalmakban javasoltakkal. A felmérésben összesen 49 
szoftverfejlesztő csoport vett részt, melyek eloszlása az 
egyes érettségi szintekre a következő volt: 

1. szint – 20 csoport, 
2. szint – 13 csoport, 
3. szint – 10 csoport, 
4. szint – 0 csoport, 
5. szint – 3 csoport, 
nem ismert az érettségi szintje – 3 csoport. 

A felmérés eredményét a 33..  ttáábblláázzaatt összegzi 

3. táblázat A különböző érettségi szinteken használt metrikák átlagos száma 

Érettségi szint Mérési alkategória 
1 2 3 5 Összesen 

projekt előrehaladás 1,00 1,85 2,70 2,00 7,55 
projekt munkaerő-ráfordítás 1,40 2,08 2,30 4,33 10,11 
projekt költség 0,00 0,08 0,10 0,00 0,18 
termék minőség 2,15 1,31 4,70 6,00 14,16 
termék stabilitás 0,25 0,15 0,70 0,00 1,10 
termék méret 0,70 0,62 0,90 1,00 3,22 
folyamat minőség 0,00 0,00 0,00 1,33 1,33 
folyamat stabilitás 0,15 0,08 0,00 0,00 0,23 
Folyamat újra-használat 0,15 0,23 0,20 0,00 0,58 
folyamatfejlesztés 0,05 0,00 0,10 1,00 1,15 
Összesen 5,85 6,38 11,70 15,67 39,60 

 
A felmérés kapcsán a szerzők a következő megál-
lapításokat tették: 
• Az első érettségi szinten majdnem minden típusú 

metrika előkerült, így nemcsak a projektre, hanem a 
termékre és a folyamatra is voltak mérések, amire az 

irodalmak kapcsán nem lehetett számítani. A sokféle 
metrika használata, arra vezethető vissza, hogy a cé-
gek nem tudták, hogy milyen mérésekre van való-
jában szükségük. 

• A második érettségi szinten -az irodalmakban is meg-



fogalmazott módon- a projektmetrikák voltak a jel-
lemzőek, a termékmetrikák száma csökkent, de még 
jelentős maradt, amelyre a magyarázat a harmadik 
érettségi szintre való készülés volt. A folyamatmet-
rikák száma az előző szinthez képest nem változott. 

• A harmadik érettségi szinten a termékmetrikák felerő-
södtek a projektmetrikák mellé az elvártnak megfele-
lően. A folyamatmetrikák száma nem növekedett, pe-
dig számítva a második érettségi szinten tapasztal-
takra, miszerint a felmérésben résztvevők egy része 
már készül a következő érettségi szint teljesítésére, 
nagyobb számú folyamatmetrika volt várható. A ma-
gyarázatot az adta, hogy a felmérésben résztvevő 
csoportok nagy része még nem gondolkodott a 
negyedik érettségi szint teljesítésében. 

• Az ötödik érettségi szinten mind a projekt mind a ter-
mékmetrikák száma tovább nőtt. Növekedés volt ta-
pasztalható a folyamatmetrikák száma kapcsán is, 
igazolva az irodalmakban leírtakat, de a számuk 
továbbra is alacsony maradt a többihez képest. 

Összességében elmondható, hogy igazolódott az a 
feltételezés, miszerint először a projekt-, majd a termék-, 
végül a folyamatmetrikák kerülnek előtérbe, de meglepő 
volt az első érettségi szinten használt metrikák 
sokfélesége, illetve a magas érettségi szinteken használt 
folyamatmetrikák alacsony száma. 
3. Érettségi modellek a mérési képesség meghatá-

rozására 
Az irodalmakban, olyan érettségi modellek is találhatók, 
amelyek kifejezetten a cégek mérési képességének fel-
mérésére és fejlesztésére alkalmasak. A fejezetben is-
mertetésre kerülő modellek javaslatokat is tartalmaznak 
az adott érettségi szinten elvégezhető mérésekre. Az 
első ilyen ismertebb megközelítés Daskalantonakis 

mérésifolyamat-érettség felmérési módszere, amely öt 
érettségi szintjét különbözteti meg a cégek mérési ké-
pességének. Az érettségi szintek elnevezései meg-
egyeznek a CMM érettségi szintjeinek elnevezéseivel. A 
módszer kérdéseket tartalmaz, melyek megválaszolásá-
val a megfelelő szintre helyezhető egy szervezet mérési 
képessége. Az egyes érettségi szintek a következő tíz 
szempont alapján kerülnek meghatározásra a modell-
ben: 

1. Fejlesztési folyamat formalizáltsága 
2. Mérési folyamat formalizáltsága 
3. Mérés hatóköre a szervezetben 
4. Adatok gyűjtésének és elemzésének eszköztámo-

gatása 
5. Mérés fejlődése a szervezetben 
6. Menedzsment támogatása méréssel  
7. Projektfejlesztés tám.-a mérésekkel 
8. Termékfejlesztés tám.-a mérésekkel 
9. Folyamatfejlesztés tám.-a mérésekkel 

10. Projekt-, termék- és folyamatjellemzők becsülhető-
sége 
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Daskalantonakis módszerét az Egyesült Államok légi-
erejét (U.S. Air Force) kiszolgáló Software Technology 
Support Center (STSC) is felhasználta saját „Szoftver-
metrika képesség értékelés” módszerének kidolgozá-
sakor. A felmérés három fő lépésből áll: (1) kapcso-
latfelvétel, (2) felmérés interjúkkal, és végül (3) adat-
gyűjtés, elemzés és jelentéskészítés. A módszerben 
használt érettségi modell szó szerint megegyezik 
Daskalantonakis érettségi modelljének egy szűkített, 
csak az első három érettségi szintre és csak az első hat 
jellemzési szempontra vonatkozó részével. Az STSC 
összesen négy kérdőívet dolgozott ki a felméréshez, 



kettőt a szoftverfejlesztő cégek második és harmadik 
érettségi szintű felméréshez, és kettőt a szoftverbe-
szerző cégek második és harmadik érettségi szintű fel-
méréséhez. Mindegyik kérdőív körülbelül 30 kérdést tar-
talmaz. A negyedik és ötödik érettségi szint felmérésére 
nem adtak megoldást, mondván, hogy azokat majd akkor 
dolgozzák ki, ha elég sok cég lesz már harmadik érett-
ségi szinten. A módszer alapján egy adott érettségi szint 
akkor teljesíthető, ha a hozzá tartozó kérdőívre adott 
válaszok legalább 80%-a igenlő. 
Frank Niessink és Hans van Vliet a CMM®-et alapul véve 
készített modellt a szervezetek mérési képességeinek 
felmérésére. Modelljük, a Measurement-CMM (M-CMM), 
a következő, CMM®-ben használt elnevezésekkel meg-
egyező, érettségi szinteket definiálja a mérési ké-
pességre: 
• 1. szint (kezdeti): A szervezetnek nincs definiált mé-

rési folyamata, kevés mérési adatot gyűjtenek, a mé-
rések csupán az egyének önkéntes tetteinek ered-
ménye. 

• 2. szint (ismételhető): A mérési folyamat alkalmas 
mérési célok kialakítására, mérendők azonosítására, 
adatok gyűjtésére, a menedzsmentnek és a mérnö-
köknek visszajelzések biztosítására. A szükséges 
mérési fegyelem jelen van a következetes adatgyűj-
téshez. 

• 3. szint (meghatározott): A mérési folyamat dokumen-
tált, szabványosított, és beépült a szervezet szabvá-
nyos szoftverfolyamataiba. Minden projekt használja 
a szervezett szabványosított mérési folyamatának 
testreszabott verzióját. 

• 4. szint (menedzselt): A mérési folyamat mennyiségi-
leg megértett. A költségek a munkaráfordítás és a ki-
adások vonatkozásában ismertek. A mérési folya-

matok hatékonyak. 
• 5. szint (optimalizáló): A mérés folyamatosan moni-

torozott a hatékonyság és a szükséges változások 
tekintetében. A mérési célokat a szervezet és környe-
zetének várható változásaival számolva alakítják ki. 

Minden érettségi szinthez kulcsfolyamatokat definiál az 
M-CMM, hasonlóan a CMM®-hez. Egy szint akkor telje-
síthető, ha minden az adott érettségi szintre, valamint az 
alacsonyabb érettségi szintekre definiált kulcsfolyamatok 
megvalósulnak a szoftverfejlesztő cégnél. 
María Díaz-Ley, Félix García és Mario Piattini MIS-PyME 
szoftvermérés érettségi modellje elsősorban Daskalanto-
nakis mérésifolyamat-érettség felmérési módszerén 
alapul, de figyelembe veszi az M-CMM-et is. A MIS-
PyME modellje az érettség 5 szintjét 4 szempontból 
jellemzi, melyek Daskalantonakis 10 jellemzési szem-
pontjának átalakításával, egyszerűsítésével alakultak ki. 
Így például, a „Mérési folyamat formalizáltsága” kikerült a 
szempontok közül, mert annak nem a jellemzésben, 
hanem a felmérésben van szerepe, valamint a „Fejlesz-
tési folyamat formalizáltsága” kiegészült a minőség és 
menedzsment folyamatok vizsgálatával, és az „Adatok 
gyűjtésének és elemzésének eszköztámogatása” kibő-
vült a fejlesztési, minőségi és menedzsment folyamatok 
eszköztámogatásával is. A projekt-, a termék-, a folya-
matfejlesztés mérési támogatásának szempontjai más 
nézetben kaptak helyet. Így végül a következő 4 szem-
pont alapján lettek az érettségi szintek megkülönböz-
tetve: (1) szoftvermenedzsment, -minőség és -fejlesztés 
képesség, (2) mérés hatóköre, (3) eszköztámogatás, (4) 
menedzsment problémák támogatása méréssel. A 
módszer alkalmazhatóságát esettanulmányok is alátá-
masztják. 
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Végül Thomas Wettstein és Peter Kueng „Teljesítmény 
Mérési Rendszerek Érettségi Modell”-jét célszerű 
megismerni, amely Gibson és Nolan érettségi modelljét, 
valamint a CMM® modellt felhasználva készült. A követ-
kező négy érettségi szintje van: ad hoc szint, fiatal szint, 
felnőtt szint és érett szint. Az egyes érettségi szintek 6 
szempontból kerülnek jellemezésre: (1) mérés hatóköre, 

(2) adatgyűjtés, (3) adattárolás, (4) teljesítményeredmé-
nyek kommunikálása, (5) teljesítménymérések felhasz-
nálása, (6) teljesítménymérések minősége. Ez a modell - 
szemben az előzőkkel - csak a vállalati teljesítmény mé-
résének képességét vizsgálja, de ugyanúgy ad tanácso-
kat az egyes szinteken elvégezhető mérésékre mint az 
előzők. 
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CCSSRR  ttrreennddeekk::  eellkköötteelleezzőőddééss  vvaaggyy  kkiirraakkaattmmaarrkkeettiinngg??  
FFeerrtteettiiccss  MMaannddyy  

 

CSR értelmezésének trendjei a nagyvilágban 
Az Európai Bizottság megalkotta 2002-ben a vállalatok 
társadalmi felelősségvállalásának definícióját (angolul: 
Corporate Social Responsibility, a továbbiakban: CSR). 
Ez a vállalatok önkéntes tevékenysége, amellyel a szo-
ciális és környezeti szempontokat integrálják üzleti fo-
lyamataikba és döntéseikbe. Egy egyszerűnek hangzó 
fogalom, sokféle értelmezhetőséggel. Attól függően, 
hogy a világ melyik táján vagy melyik érintett csoport 
szemüvegén keresztül kívánjuk gyakorlatiassá tenni, 

más-más prioritások kerülnek előtérbe. A lényeg ugyan-
akkor változatlan: a fenntartható fejlődés ösztönzése, 
megvalósítása. 
A CSR Europe nemzetközi civil szervezet felmérései 
szerint jelenleg is megállapíthatóak regionális eltérések, 
hangsúly-eltolódások a CSR-rel kapcsolatban. ((11..  áábbrraa)) 
Míg egyes országokban a törvényi megfelelés, más or-
szágokban a filantrópia, más országokban pedig a kör-
nyezetvédelem a fő téma. 

 

11..  áábbrraa  CCSSRR  éérrtteellmmeezzéésséénneekk  ttrreennddjjeeii  
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Japánban elsősorban a menedzsment-rendszerek (mint 
az ISO minőségirányítási vagy környezetirányítási rend-
szerek) adják meg a CSR kereteit, s hangsúlyos a jog-
szabályi háttér és az annak való megfelelés. Ugyanakkor 
a japán vállalatok európai érdekeltségeik miatt termé-
szetesen alkalmazkodnak a helyi kihívásokhoz és fel-
adatokhoz is. Kínában már más a helyzet, a kapitalizmus 
vadkorát éli és a megközelítés elsősorban a „politikai 
korrektséget”, vagyis a legfontosabb nemzetközi elvárá-
soknak való megfelelést tűzi ki célul. Az Amerikai Egye-
sült Államokban a szabadpiac elvei szerint a CSR-ben is 
a hüvelykujj szabály „amit nem tiltanak, az szabad”, így a 
jogi szabályozásra, a vállalatirányítási szabályzatokra és 
rendszerekre, az átlátható működésre helyezik elsősor-
ban a hangsúlyt. Egyes államokban a filantrópia, és azon 
belül is a közösségi ügyekben való aktív, önkéntes mun-
kán alapuló részvétel jelentős. Leginkább etikus befek-
tetések ösztönzésével kívánják a vállalatokat a felelős 
működésre ösztönözni, ugyanakkor az üzleti élet sze-
replői elsősorban reaktív magatartást tanúsítanak. Latin 
Amerikában ugyancsak a közösségi ügyek és a helyi 
szerepvállalás kérdésköre hangsúlyos, elsősorban háló-
zatokban való aktív szerepvállalás és hálózati működé-
sek révén mozgatják előre a CSR ügyét. Európában eh-
hez képest hangsúlyosabb figyelmet kapott az érintett-
elmélet, vagyis a cégek miképpen azonosítják érintettjei-
ket, milyen párbeszédet folytatnak velük, milyen válaszok 
születnek a párbeszédek eredményeképpen és milyen 
konkrét együttműködések valósulnak meg. Míg máshol a 
sztenderdek terjedése, a jogi környezet támogató és 
kényszerű ereje jelentős, addig Európában egy „anti-
szabályozás” attitűd látható, rendkívül fontos a vállala-
toknak és az érintetteknek is, hogy a vállalatok önkénte-
sen tehessék meg intézkedéseiket. Az optimisták szerint 
azért, hogy a jogi szabályokon túlmutató iniciatíváikat 

saját elképzeléseik szerint, önkéntesen tehessék meg, a 
pesszimisták szerint azért, hogy a jogi kiskapukat to-
vábbra is kihasználhassák és eltereljék a figyelmet a jog-
szerűtlen működésről. Ugyanakkor a CSR szakértők vé-
leménye szerint káros lenne a túlzott sztenderdizáltság 
Európában, mert elvenné a vállalatok és az érintettek 
innovativitásra törekvését és kreatív megközelítéseinek 
erejét. Közben egyre inkább megjelenik a közszféra, az 
állami szervezetek programjaiban a CSR és az ide tar-
tozó programpontok. Az Európai Uniós szerepvállalását 
is jelentősnek tartják a vállalati és politikai döntéshozók, 
ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy ezek a megálla-
pítások a gazdasági válság előtti eredményeken alapul-
nak. 
Ahogy régiók szerint is jelentős különbségeket látunk a 
CSR megközelítésekben, úgy Európa országainak vizs-
gálatánál is hasonló megállapítást tehetünk. Németor-
szágban szigorú környezetvédelmi előírások és az erre 
vonatkozó beszámolási előírások jellemzőek, s a mun-
káltatói, foglalkoztatási gyakorlatot, vállalatirányítási 
módszereket is egyre inkább szabályozással formálják. 
Erős befolyásolója a CSR-nek az országra jellemző de-
mográfiai változások kezelése. Az Egyesület Királyság-
ban látható, hogy az üzleti szféra, a kormány és az erős 
civil szektor kölcsönösen ösztönzi egymást, és ezzel vi-
szi előre a CSR ügyét az országban. Elképzelhető, hogy 
a szén-dioxid célokat itt fogják először jogszabályba 
foglalni a „klímaváltozás számlák” révén. Az ország 
2005-ben megalkotta fenntarthatósági stratégiáját, mely-
hez 2007-ben egy fenntartható beszerzési akciótervezet 
is készítettek. Olaszországban elsősorban a kis- és kö-
zepes vállalatok játszanak kulcsfontosság szerepet a 
helyi közösségek és gazdaság fejlődésében. A CSR 
legfőbb előmozdítói a pénzügyi szektor szereplői. Leg-
aktuálisabb témáik a felelős vállalatirányítás, a CSR fej-
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lődés mérése és a sokszínűség. Franciaországban a 
„New Economic Regulation”, vagyis az új gazdasági 
szabályozás keretében a vállalatokat kötelezik a fenn-
tarthatósági teljesítményükről szóló beszámolásra. Fon-
tos téma a társadalmi rétegződés, integráció és a sok-
színűség. A skandináv államok jólléti rendszere befolyá-
solja a CSR állapotát és alakulását is. Svédországban 
2009-től minden állami tulajdonú vállalatnak kötelező  
fenntarthatósági jelentés elkészítése, vagyis az állami 
cégek a pénzügyi beszámolón túl a környezeti és szociá-
lis kérdésekről is számot adnak. Norvégiában pedig a 
gender /nemi esélyegyenlőség/ szempontú intézkedések 
jellemzőek, 2008 óta a tőzsdén jegyzett cégek felső irá-
nyításában dolgozók 40%-a kell, hogy nő legyen. Ehhez 
képest Közép- és Kelet Európa országaiban még nem 
állapítható meg egységes irányzat. Az állam különböző 
szerepeket vállal, jellemzően keresi még a „helyét” a té-
mában. Sok esetben a külföldi tulajdonú multinacionális 
vállalatok az CSR főbb mozgató, míg a média és a civil 
szektor gyengének mutatkozik, nyomásgyakorlásuk nem 
jellemző. Legfőbb témák a helyi közösségi szerepválla-
lás, a felelős vállalatirányítás, a public-private együttmű-
ködések és a jóllét. 
Látható, hogy a különböző országok eltérő mértékben 
alkalmazzák a szabályozás eszközét. Hazánkban na-
gyon jellemző az „anti-szabályozás” attitűd, vagyis a 
CSR vonatkozásában a vállalatok önkéntes kezdemé-
nyezésekhez ragaszkodnak, nem örülnének több „köte-
lező elemnek”. Bár nem cél a vállalatok kreativitását és 
innovativitását letörni és akadályozni, mégis bizonyos 
kérdésekben szükség lenne az állam aktívabb szerep-
vállalására, és szükség lenne a jogszabályok felülvizs-
gálata a CSR szempontjából (pl. nemi esélyegyenlőség 
témában). 

 Egy jó jelzőszám: fenntatrthatósági jelentés 
 Az első nem pénzügyi jelentések már a 80-as évek 

végén megjelentek, főleg azon vállalatok 
gondozásában, amelyeken nagy volt a nyomás 
(súlyosan környezetterhelők voltak például). 2008-ra 
3100-ra nőtt e jelentések száma. Ilyen nem pénzügyi 
jelentés lehet környezeti, EHS- (Environment, Health 
and Safety), társadalmi-, fenntarthatósági- vagy CSR-
jelentés. A trendek azt mutatják, hogy fokozatosan 
tolódik az integrált megjelenítés irányában, vagyis a 
cégek már nem kezelik külön a környezeti és a 
szociális teljesítményüket, hanem egyre inkább egy 
keretben mutatják be a vállalatot. Legújabb trendek 
szerint már a pénzügyi jelentés sem válik el a 
fenntarthatósági jelentésektől, hanem e kettőt is 
összefésülik érdeklődőik számára. 
 Magyarországon 1996-ban még csak egyetlen 

jelentés volt, ami 2008-ra minimum 50-re nőtt. 
Hazánkban is jellemző, hogy inkább a fenntartható 
fejlődés három aspektusát integráló jelentések 
terjednek el. Urbán Katalin gondozásában jelent meg 
az első hazai fenntarthatósági jelentés, aki azóta is a 
témakör legnagyobb hazai szakértője. Említésre 
méltó év még 2005, amikor radikálisan csökkent a 
környezeti jelentések aránya a fenntarthatósági 
jellegűekhez képest, továbbá 2008, amikor is a je-
lentésszám megint csak megugrott a rövidjelentések 
terjedése révén. 
 Legfőbb kihívások 

Nem kétséges, sok kihívás áll előttünk. A legfontosabbak 
talán az alábbiak: 
 A társadalmi vitákat, konfliktusokat és eltérő 

nézőpontokat úgy megérteni és átalakítani, hogy 
azokból üzleti lehetőségek nőjenek ki. Ehhez termé-
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szetesen innovatív, kreatív gondolkodásra, együttmű-
ködésre és az érintettek párbeszédére van szükség. 
 Olyan kreatív és innovatív üzleti megoldásokat és 

modelleket kell kialakítani és működtetni, amelyek el-
sősorban az együttműködésre épülnek a napjainkat 
jellemző versengéssel szemben. 
 Nem csak beszélnünk kell a CSR-ről, hanem tettekké 

kell formálnunk a kommunikációt, ötleteket, mégpedig 
a mindennapi működésbe integrálva, átlátható és el-
számoltatható módon. Az Alternate Kft. által fejlesz-
tett „Doing by learning” módszerrel egyszerre vehet-
nek részt a vállalatok munkatársai képzésen a témá-
ban és próbálhatják azt ki rögtön a gyakorlatban is, 

megvalósítva valódi CSR intézkedéseket. 
 Az érintettek elvárásainak feltérképezése, megértése 

és beépítése ugyancsak kulcsfontosságú lesz a vál-
lalatok üzleti sikeressége és a fenntartható fejlődés 
szempontjából. Ehhez érdemes például érintetti pár-
beszédet folytatni, amelynek eltérő formái különböző üzleti 
helyzetben jelenthetnek hozzáadott értéket. 
 Magyarország és a CSR 

2007-ben végezték azt a regionális kutatást, melynek 
keretében – a UNDP megbízásából – feltérképezték az egyes 
országok hozzáállását, felkészültségét, gyakorlatait a CSR 
terén. A kutatás angol nyelven, elektronikusan elérhető..  

 

((22..  áábbrraa)) 

22..  áábbrraa  AAzz  eeuurróóppaaii  rrééggiióókk  ffeejjlleettttssééggee



A kutatás eredményeire építve - több szakértőt, civil szer-
vezet, vállalat, média,oktatási intézmény és közintézmény 
képviselőjét bevonva - megalkották a stratégiai javaslatot a 
Magyar Kormány számára a vállalatok társadalmi felelős-
ségvállalásának ösztönzésére. 
Az ajánlás elsősorban az alábbi területeken javasol fejlesztést 
hazánkban: 
 A CSR és az ország társadalmi, környezeti és gazdaság 

értelemben fenntartható pályára állítása szempontjából egyaránt 
alapvető jelentőségű ökológiai lábnyom- indikátor bevezetése 
 A vállalatok felelős működésének szempontjából kulcsfontos-

ságú érintett csoportok megerősítése (pl. civil szervezetek) 
 Az állami és önkormányzati szervezetek és állami tulajdonú 

vállalatok saját átláthatóságának, felelős, fenntartható működé-
sének megvalósítása, példamutatás (pl. kötelező, GRI alapú je-
lentési kötelezettség bevezetése) 
 A foglalkoztatás növelése az esélyegyenlőség elveinek érvénye-

sítése útján. 
A szerzők a kiemelt javaslatokon túl egyes altémákra is 
megfogalmaztak konkrét feladatokat. A stratégia megvalósításra 
vár, ehhez az érintettek aktív szerepvállalására (és néhol nyo-
másgyakorlására) is szükség van.  

Melyek a legaktuálisabb CSR-kérdések? 
Egyre többféle intézkedés alapján fogalmazhatunk meg jó gya-
korlatokat, amelyek a felelős működést illusztrálják. Vannak kicsi 
és nagy, mélyebb és felületesebb intézkedések. Általában nem 
ezektől válik egy cég felelőssé – hiszen ahhoz a szervezeti kul-
túra, a vezetők és munkatársak elkötelezettsége és a menedzs-
mentrendszerek támogató alakítása is szükséges a gyakorlato-
kon túl. 
Mégis, nézzük meg, hogy mely konkrét témák aktuálisak –
mondhatni akár divatosak– napjainkban a CSR terén a vállalatok 
körében: 11..  ttáábblláázzaatt  
A vállalatok legtöbbször a táblázatban bemutatott kérdések 
mentén készítik fenntarthatósági jelentésüket, szinkronban a 
Global Reporting Initiative Jelentéstételi Útmutatójával. A témák 
mentén folynak diskurzusok, társadalmi viták, néhány civil 
kampány, és egyre gyakrabban találkozunk ilyen jellegű, vállalati 
teljesítmény elismerését szolgáló díjjal is. 

A cikk készítéséhez felhasználásra került  a CSR Europe 
szakértőjének, Ann Vandenhende prezentációja, melyet a KÖVET 
Egyesület által szervezett CSR Piac nevű rendezvényén tartott, s az 
ehhez kapcsolódó résztvevői beszélgetés, észrevételek. 
 

Foglalkoztatás, munkaügy 
• Munkakörülmények, 

munkahelyi biztonság, 
egészségvédelem, jut-
tatások 

• Esélyegyenlőség a mun-
kahelyen, sokszínűség 
menedzsment, work-life 
balance 

• Szakszervezetek, mun-
kaügyi kapcsolatok  

 

Piac, verseny 
• Fogyasztóvédelem, termék-

felelősség 
• Fogyasztók elégedettsége 
• Termékek/Szolgáltatások 

társadalmi hatása 
• Termékinformációk biztosí-

tása, címkézés 
• Felelős marketing, cause 

related marketintg 
• Személyes adatok védelme 
• Felelős befektetés 

Etika, átláthatóság 
• Korrupció 
• Átláthatósági politikák, 

elvek  
• Fenntarthatósági 

jelentések 
• Érintettek párbeszéde, 

hitelesítés 

Környezetvédelem 
• Erőforrások felhasználása 

(energia, víz stb.), 
ökohatékonyság 

• Kibocsátások és hulladék 
• Újrahasználat és 

újrahasznosítás 
• Környezeti hatások 

Emberi jogok 
• Megfelelőség vizsgálata, 

antidiszkrimináció 
• Beszállítói lánc me-

nedzsment 
• Kényszermunka és kö-

telező munkavégzés 
• Gyerekmunka 
• Az egyesülés és a kollektív 

egyeztetéshez való jog 
• Őslakosok és bevándorlók, 

migránsok 
• Biztonsághoz való jog 

Piac, verseny 
• Fogyasztóvédelem, termék-

felelősség 
• Fogyasztók elégedettsége 
• Termékek/Szolgáltatások 

társadalmi hatása 
• Termékinformációk biztosí-

tása, címkézés 
• Felelős marketing, cause 

related marketing 
• Személyes adatok védelme 
• Felelős befektetés 

________________________________________________ 
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AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  
  
  

 AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  rreennddkkíívvüüllii  kköözzggyyűűllééssee  
22000099..  sszzeepptteemmbbeerr  2233..  sszzeerrddaa  11440000 

 
HHeellyysszzíínn::  11009911  BBuuddaappeesstt,,  ÜÜllllőőii  úútt  2255..  IIIIII..  PPaattttaannttyyúúss  tteerreemm  
  AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  sszzéékkhheellyyéénneekk  vváállttoozzáássaa  

  EEggyyeebbeekk  
  
  

  XXVVIIIIII..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  
22000099..  NNoovveemmbbeerr  22..  33..  44..  55..  

TTeerrvveezzeetttt  hheellyysszzíínn::  HHootteell  MMeerrccuurree  BBuuddaa  

TTeerrvveezzeetttt  ppáállyyáázzaattookk::  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  DDííjj  22000099..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  SSzzaakkiirrooddaallmmii  DDííjj  22000099..  
  AAzz  ÉÉvv  ((sszzaakktteerrüülleett  mmeeggnneevveezzééssee))  IIrráánnyyííttáássii  RReennddsszzeerrmmeenneeddzzsseerree  22000099..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  ee--OOkkttaattááss  DDííjj  22000099..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  PPoorrttááll  DDííjj  22000099..  

TTeerrvveezzeetttt  eesseemméénnyyssoorroozzaatt::  
KKoonnffeerreenncciiaa--ssoorroozzaatt  aa  mmiinnőősséégg  aakkttuuáálliiss  kkéérrddéésseeiirrőőll,,  
PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  üünnnneeppééllyyeess  ááttaaddáássaa  aa  ggáállaavvaaccssoorraa  
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ÚÚjjrraa  lleehheett  ppáállyyáázznnii  aa  CCSSRR  HHuunnggaarryy  DDííjjrraa!!  
 

A 2006-ban elindított CSR Hungary konferencia-sorozat 
szakmai színvonala,sajtó-visszhangja pozitív folyamato-
kat generált. Ma már a konferencia az év legnagyobb 
c(s)r fóruma, ahol cégvezető, kommunikációs vezető, 
kutató, hallgató cserélheti ki tapasztalatait. 
Idén negyedik alkalommal (2009. október 15, Thonett 
Palota) várja a vendégeit és a média képviselőit is a 
CSR Hungary, melyen újra sor kerül a CSR Hungary Díj 
ünnepélyes átadására. 
A presztízsértékű díjra (vállalati felelősségvállalás) négy 
kategóriában lehet ismét pályázni: 

* CSR menedzsment nagyvállalatok részére 
* CSR menedzsment kis-középvállalatok számára  
* Közös felelősség - stakeholder megoldások 
* CSR Junior (új!) 

A Díj célja: 
 Széleskörű publicitást adni a kiemelkedő egyéni és 

céges CR/Corporate Responsibility/Társadalmi fele-
lősségvállalás teljesítménynek, amely növeli a cég 
reputációját és ezáltal üzleti értékét is, nemcsak ha-
zai, hanem nemzetközi szinten is. 

 Példát mutatva nemcsak a mostani, hanem a leendő 
gazdasági döntéshozóknak is. 

 A Díjjal idővel olyan érték-és normarendszert terem-
teni Magyarországon, mely kultúránk részévé válhat. 

A (térítésmentes) pályázatokat bíráló Bizottság összeté-
telét tekintve arra törekedtünk, hogy a gyakorlati üzleti 
életben, menedzsment rendszerben is jártas tekintélyes 
szakemberek több területről, több szempontból tudják 
megközelíteni a társadalmi felelősségvállalást. 
A CSR Hungary Konferencia és Díj alapítója: Takács Jú-
lia az Atlantis Press ügyvezetője, csr tanácsadó 
A Bíráló Bizottság: 
Takács János, a Bíráló Bizottság elnöke, az Electrolux 
Lehel Hűtőgépgyár Kft. vezérigazgatója és az Electrolux 
Közép-Kelet-Európai Holding vezetője; Dr. Angyal Ádám, 
a Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi 
Kar, Vezetéstudományi Intézet egyetemi tanára; Bö-
szörményi Nagy Gergely a Nézőpont Intézet vezető 
elemzője;  Dr. Gonda György a Nemzetközi Üzleti Főis-
kola (IBS) Menedzsment tanszékének vezetője, főiskolai 
tanár; Dr. Marschall Miklós a Transparency International 
Közép-Európa és az Ázsiai régió igazgatója; Dr. Pakucs 
János a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli el-
nöke; Pallaghy Orsolya Vállalatirányítási és fenntartható 
fejlődés szakértő; dr Parragh László a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke; dr. Pálinkás József a Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnöke; Szabó Tamás az 
SKF Magyarország Zrt. Vezérigazgatója; dr. Szegvári 
Péter Területfejlesztési szakértő és címzetes egyetemi 
docens. 
Honlap: www.csrhungary.eu ; http://www.csrhungary  

_______________________________________________________________________________________________  
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NNééppsszzeerrűű  kkééppzzééssii  ffoorrmmaa  aazz  IIFFKKAA  MMaaggyyaarr  MMiinnőőssééggffeejjlleesszzttééssii  KKöözzppoonnttbbaann  
  

Október 20-án harmadszor hirdeti meg 10 napos akkreditált önértékelési szakértő képzését az IFKA Magyar 
Minőségfejlesztési Központ. Az új tréning iránt a szervezeti kiválóságuk fokozásán dolgozó vállalkozások szakemberei 
körében a legnagyobb az érdeklődés. A közalapítvány és képzése egyaránt akkreditált, így a képzési díj ÁFA tárgyi adó-
mentes, a cégek számára a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható. Íme az októberi menetrend: 
 

Modul Dátum Időpont 
1-2. 2009. október 20-21. 

3-4. 2009. október 28-29. 

5-6. 2009. november 05-06. 

7-8. 2009. november 11-12. 

9-10. 2009. november 18-19. 

9:00 – 17:00 

 
További információkkal az IFKA-MIK munkatársai e-mail-en, telefonon szívesen állnak az Olvasók rendelkezésére. 
Felvilágosítás: Sződi Sándor, Nagy Zsuzsanna 
e-mail:szodi@imfa.hu, nagyzs@imfa.hu 
telefon:1/332-0362, 1/332 0787 
http: //www.ifka.hu 

Jelentkezési határidő: 2009. október 12. 

_________________________________________________________________________________________________  
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXVVIIIIII..  éévvffoollyyaamm  0088--0099..  sszzáámm  22000099..  aauugguusszzttuuss--sszzeepptteemmbbeerr  hhóó  
  

TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

A Lean menedzsment rendszer és gondolkodásmód 
kiutat jelenthet a válságból - Dr. Németh Balázs

Lean Management System and Philosophy May 
Render Way Out from Downturn –  
Dr. Németh, Balázs 

 

Lehet-e eredményes a Lean TPM nélkül? – 
Péczely Csaba

Can Lean Be Effective without TPM? – 
Péczely, Csaba  

Karcsú (lean) menedzsment a válságban – Felkészülés a 
változásra - Jenei István, Losonci Dávid és 
Demeter Krisztina

Lean Management in Downturn - Prepairing to 
Change - Jenei, István, Losonci,Dávid, 
Demeter, Krisztina  

Gondolatok a Lean Menedzsment-ről és a válságról – 
Tóth Csaba László

Some Thoughts about Lean Management and  
Downturn – Tóth, Csaba László  

LEAN nem csak a gyáriparban? - 
Bernáth Lajos, Kósa István

LEAN Not Solely in the Manufacturing Industry? - 
Bernáth Lajos, Kósa István  

Lean Office: veszteségcsökkentés adminisztratív 
területeken - Dr. Németh Balázs 

Lean Office Reduction of Losses in Administration - 
Dr. Németh, Balázs  

Érettségi modellek és a szoftvermérés 
Mit tudunk mérni egy adott helyzetben? - 
Bóka Gábor

Maturity Models and Software Measurement – What 
Can Be Measured in a Given Situation? – 
Bóka, Gábor  

CSR trendek: elköteleződés vagy kirakatmarketing? - 
Fertetics Mandy

CSR Trends:Devotion or Shop-window Marketing? - 
Fertetics, Mandy  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

XVIII. Magyar Minőség Hét 2009. november 2. 3. 4. 5. 18th Hungarian Quality Week – 2-5 November 2009  

Közgyűlés Assembly  
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HHAAZZAAII  ÉÉSS  NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  HHÍÍRREEKK,,  BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓKK  DDOOMMEESSTTIICC  AANNDD  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  NNEEWWSS  AANNDD  
RREEPPOORRTTSS  

Újra lehet pályázni a CSR Hungary Díjra! Competition to CSR Hungary Award Reopened  

Népszerű képzési forma az IFKA Magyar 
Minőségfejlesztési Központban Popular Education Form at IFKA Center 
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