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Az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap
„Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttmű-
ködési Program 2007–2013” támogatásával projekt indult
„A magyar–szlovák KKV-k együttműködésének támo-
gatása” elnevezéssel. 

A 2009–2010-ben megvalósuló projekt célja a kis- és
középvállalkozások versenyképességének megerősítése a magyar–
szlovák határmenti területen, a KKV-k számára nyújtott szolgáltatá-
sok hatékonyabbá tétele és aktívabb határon átnyúló együttműködé-
sének elősegítése. A konzorcium tanácsadási és marketingszolgál-
tatásokat fejleszt ki, intelligens internetes kommunikációs platfor-
mot hoz létre és működtet, valamint a gazdasági együttműködést
segítő kiadványokat jelentet meg. A know-how-ok, tapasztalatok és
jó gyakorlatok átvitele érdekében rendezvényeket, cégmissziókat,
üzletember találkozókat és konferenciákat szervez. 
A projekt honlapja: http://www.sme-husk.eu/ 
A projekttel kapcsolatos további információk megtalálhatóak a 
Puskás Tivadar Közalapítvány elérhetőségein: +36-1-301-2030; 
eu@neti.hu; www.neti.hu; ill. a programról: www.husk-cbc.eu 

A dokumentum tartalma nem tekinthető az Európai Unió hivatalos állásfoglalásának. 

http://www.husk-cbc.eu/�
http://www.husk-cbc.eu/�
http://www.neti.hu/�


MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG®®
 

a Magyar Minőség Társaság havi folyóirata 
Elektronikus kiadvány 

 
Szerkesztőbizottság: 

Főszerkesztő: dr. Róth András 
Tagok: 

dr. Ányos Éva, dr. Helm László, Hogemann Éva, Pákh Miklós, 
Pongrácz Henriette, Pónyai György, Rezsabek Nándor, Szabó Kálmán, Sződi Sándor 

Szerkesztő: Turos Tarjánné 
Felelős kiadó: Takáts Albert 

 

Szerkesztőség: 
Telefon és fax: (36-1) 215-6061 

e-mail: ujsag@quality-mmt.hu, portál: www.quality-mmt.hu  
A megjelenő publikációkban a szerzők saját szakmai álláspontjukat képviselik 

A hirdetések és PR-cikkek tartalmáért a Kiadó felelősséget nem vállal 

Megrendelés: 
A kiadványt e-mailban megküldjük, vagy kérésre postázzuk CD-n 

Az éves előfizetés nettó alapára: 8.200,- Ft + 25% ÁFA/év 
A CD költsége: 3.850,- Ft + 25% ÁFA/év 

INTRANET licence díj: egyedi megállapodás alapján 
Megrendelő (pdf űrlap) 

HU ISSN 1789-5510 (Online) ISSN 1789-5502 (CD-ROM) 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 03. szám 2010. március 4/53 oldal

mailto:ujsag@quality-mmt.hu
http://www.quality-mmt.hu/
http://www.quality-mmt.hu/portal_mmt/magyar/cikkek/134/mm_megrend_2010.pdf


 

MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXIIXX..  éévvffoollyyaamm..  0033..  sszzáámm  22001100..  
  

TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  
SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

ISO 9001 - Lean Hat Szigma - Kiválóság 2. rész – 
Dr. Balogh Albert

ISO 9001 - Lean Six Sygma - Excellence Part 2 – 
Dr. Balogh, Albert  

Kanban-rendszerű gyártás modellezése szimulációval - 
Dr. Benkő János

Modeling Kanban-style Production by Simulation – 
Dr. Benkő, János  

Új ISO felmérés az irányítási rendszerek szabványai 
szerinti tanúsítványok számáról - Czimer Gáborné és 
Csányi Istvánné

New ISO Survey on Number of Certified Systems 
against Management Standards - Czimer, Gáborné 
and Csányi, Istvánné 

 

Kaizen, mint a veszteségcsökkentés módszere - 
Dr. Németh Balázs

Kaizen, a Method to Reduce Loss – 
Dr. Németh, Balázs  

Az EFQM modell alkalmazásának hatása a Kanizsa 
Trend Kft. teljesítményére - Kozma Balázs

Implementation of the Effect of the EFQM-model at 
Kanizsa Trend Ltd. - Kozma, Balázs  

Jók a legjobbak közül - Sződi Sándor riportja Pákh 
Miklóssal

The Best among the Best - A Riport with Pákh, 
Miklós by Sződi, Sándor  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Közgyűlés 
XIX. Magyar Minőség Hét

General assembly 
19th Quality Week  

What Next National Accreditation?—Professional 
ConferenceHogyan tovább nemzeti akkreditálás? – szakmai nap 

 

Minőség Szakemberek Találkozója 2010 Meeting of Quality Professionals in 2010  

 
 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 03. szám 2010. március 5/53 oldal



Magyar Minőség XIX. évfolyam 03. szám 2010. március 6/53 oldal

IISSOO  99000011  ––  LLeeaann  HHaatt  SSzziiggmmaa  ––  KKiivváállóóssáágg  ((22..  rréésszz))  
DDrr..  BBaalloogghh  AAllbbeerrtt  

4. A Lean Management vázlatos ismertetése 
A Lean Management fogalmát használja ez a közlemény annak 
kifejezésére, hogy a röviden Lean-nek (magyarul sokszor bőveb-
ben karcsúsított gyártásnak nevezett szakkifejezés) nem csak a 
gyártásra, hanem ezen túlmenően a szervezet vezetésére és 
fejlesztésére is szolgál a Lean alapelvek és eszközök felhaszná-
lásával. A következőkben a két kifejezést azonos értelemben 
váltakozva használjuk. 
A Lean egyszerű meghatározása a következő Ohno, T. 
(Ohno, 1988[4]) szerint a következő: „A megfelelő dolgok eljutta-
tása a megfelelő helyre, a megfelelő időpontban már az első al-

kalommal, a veszteség minimalizálásával és a változás iránti 
készséggel (Taiichi Ohno, Toyota Gyártási Rendszer).” 
Tóth Cs. L. (Tóth,2007,[3]) a Lean alapelveinek és eszközeinek 
részletes elemzése után a következő megállapítást tette: ” A 
Lean inkább egy filozófia, melynek lényege a folyamatok veszte-
ségeinek feltárása, ezek minimalizálása illetve eltüntetése.” 
A következőkben [3] megállapításait használjuk fel a Lean 
Management modelljének (1100..  áábbrraa) részletesebb értelmezésé-
hez. 

 



„A legnagyobb probléma az, hogy a folyamatokban na-
gyon sok olyan elem, lépés, technológiai megoldás talál-
ható, amelyek semmilyen kapcsolatban sincsenek a vá-
sárlók szükségleteinek kielégítésével. 
Ennek alapján egy folyamat teljesítménye a következő 
egyszerű egyenlettel írható le: 
Összes munka = hasznos munka + haszontalan munka. 
A haszontalan munka három fő típusát tudjuk megkülön-
böztetni, ezeket a 3MU-nak szoktuk nevezni, utalva a 
szó japán eredetére: 

 MUDA: a folyamatainkban keletkező veszteségek, 
 MURI: a folyamatainkban található természetelle-

nességek, ésszerűtlenségek, 
 MURA: a folyamatainkban meglévő egyenetlensé-

gek, kiegyensúlyozatlanságok.” 
A haszontalan (hozzáadott értéket nem adó és veszte-
séges) munka aránya igen nagy a vevő számára értéket 
nyújtó munkához képest (1111..  áábbrraa). 
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A mudáknak, a veszteségeknek – Ohno[4] szerint - 7 fő 
okát azonosíthatjuk: 

 túltermelés: nem a vevői igényeknek megfelelően 
gyártunk, rátartunk, stb., 
 várakozás: nem áll rendelkezésre az adott 

pillanatban a szükséges anyag, gép vagy infor-
máció, 
 szállítás: a munkaerő, az anyag, a szerszámok fe-

lesleges szállítása, 
 rossz/felesleges/túlszervezett folyamat: többszöri 

ellenőrzés, rossz tűrések, 
 készletek: mind nyersanyagból, félkész termékből, 

szerszámokból igen nagy (adott pillanatban szük-
ségtelen) készleteket halmozunk fel, 
 felesleges mozgások/mozgatások: a rosszul 

kialakított munkahelyeken ide-oda mozog az 
anyag, a szerszám és a dolgozó, 
 selejt: a megelőzés helyett ellenőrzés, sok a javí-

tás, újra megmunkálás. 
Nagyon sokan megemlítenek egy nyolcadik veszteség-
forrást is, ami a ki nem használt, de rendelkezésre álló 
humán erőforrást jelenti. Nem vesszük figyelembe a 
meglévő szellemei kapacitást, szaktudást. Nem állítjuk 
szolgálatunkba az emberben természetesen meglévő 
jobbítás iránti igényt. 
A Lean alapelveit Womack, J.P.és Jones, P. (Womack, 
1990,[5]) úgy fogalmazza meg, hogy az "alapelvek alap-
elve" a változásra való elkötelezettség és a veszteség-

minimalizálás. Véleményük szerint a Lean gondolkodás 
öt alapelvben foglalható össze, ezek a következőek: 

 pontosan specifikáljuk egy adott termék értékét, 
 minden egyes termékre azonosítsuk az értékfolya-

mot, 
 az érték folyamatoson haladjon előre, megszakí-

tás nélkül, 
 az értékfolyamot a vásárló igénye húzza, 
 törekedjünk a stabilitásra és a tökéletességre. 

Tóth [3] megállapításai után foglaljuk össze a Lean 
Management 10 szabályát: 

1. A veszteségmegszüntetése 
2. Az értékáramlás maximalizálása 
3. A készlet minimalizálása 
4. A vevői igényből származó húzó gyártás 
5. A vevői követelmények teljesítése 
6. Csináld jól az első alkalommal 
7. A dolgozók felhatalmazása 
8. Tervezés a gyors átállásra 
9. Partneri kapcsolatok a szállítókkal 

10. A folyamatos fejlesztés kultúrájának megteremtése 
Ezek a szabályok az alapelvek megvalósítására szolgál-
nak. A gyakorlati alkalmazást a 1122..  áábbrraa mutatja be. A 
Lean Management céljait a következőkben foglalhatjuk 
össze: 
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 A legjobb minőségű termékek és szolgáltatások elő-
állítása és szállítása a lehető legalacsonyabb költ-
ségekkel. 
 A szervezet segítése, hogy minél többet tegyen meg 

minél kevesebb munka felhasználásával – egyúttal 
minél közelebb kerüljön ahhoz, hogy a vevőknek pon-
tosan azt nyújtsa, amit a vevők akarnak. 

 Az alkalmazottak felhatalmazása és a team munka 
ösztönzése. 
 A folyamat hatékonyságának és a folyamat áramlásá-

nak javítása. 
 A veszteségek és azok előidézőinek kiküszöbölé-

se/minimalizálása. 
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5. A Lean Hat Szigma 
A Lean Hat Szigmára elfogadott meghatározás nincs. 
Általában kettős célt szoktak megnevezni: a veszteségek 
(Lean) és a változékonyságok (Hat Szigma) csökken-
tése. Elsőként vizsgáljuk meg a két módszer jellemzőit. 
A Hat Szigma módszer jellemzői: 
 Fentről-lefele történő megvalósítás 
 Projektközpontú szemlélet 
 Támaszai a szakértők 
 Szigorú módszertan 
 Hangsúly az elemzésen és pénzügyi eredményeken 
 A Lean Management módszer jellemzői: 
 Gyártásközpontú, gyakorlati jellegű 
 Korlátozott alkalmazási területű a Hat Szigmához 

képest 
 Kevésbé szigorú a módszertana a Hat Szigmához ké-

pest 
 Megfontolásra késztető, ha a gyártás területéről a 

szolgáltatásra térnek át 
Önmagában sem a Hat Szigma, sem a Lean 
Management nem segíti elő, hogy a szervezet elérje a 
legnagyobb lehetséges bevételt. 
A Lean Hat Szigmának általában három megvalósítási 
módja lehetséges: 
 Bővített megvalósítás: a Lean eszközeit hozzáadják a 

DMAIC vagy DMADV módszerekhez. 
 Párhuzamos megvalósítás: külön-külön alkalmazzák 

a két módszert különböző projekt célok eléréséhez. 

 Soros megvalósítás: először a Lean eszközöket alkal-
mazzák a folyamatok fejlesztésére és korszerűsíté-
sére, ha az okok és a megoldások világosak; ezt kö-
vetően a Hat Szigma (Six Sigma) módszereit hasz-
nálják olyan fejlesztési lehetőségek feltárására, ame-
lyek részletesebb analízist követelnek meg. 

A következőkben hasonlítsuk össze a Hat Sigma és 
Lean Management központi területeit. 
A Hat Szigma központi területei: 
 Vevői követelmények 
 A hibák és a változékonyság megszüntetése 
 Adatok és azok elemzése 
 Stratégiai célok 
 Pénzügyi haszon 

A Lean Management központi területei: 
 Vevői követelmények 
 Értékáramlás és egyenletes üzem 
 A szükségtelen tevékenységek megszüntetése 
 A dolgozók felhatalmazása 
 Folyamatos fejlesztés 

A Lean Hat Szigma alkalmazásának jelenlegi akadályai a 
következők: 
 A Lean és a Six Sigma szakértői még vitatkoznak 

azon, hogy melyikük módszere a legjobb. 
 A Lean eszközeit gyakran csak második komponens-

ként adják hozzá a DMAIC tananyaghoz. 
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 A Lean és a Six Sigma gondolkodás még mindig eltér 
attól az eljárástól, ahogyan a szervezetet és a napi 
munkát menedzselik. 



 A projekt gondolkodásmód még mindig dominál. 
 Még kevés vállalat érti meg, értékeli és hasznosítja 

mindkét módszertan összes előnyét. 
Számos érv indokolja a Lean Hat Szigma integrálását. 
Ezek a következők: 
 A szervezet menedzsmentje szükségesnek tartja a 

Lean Management bevezetését, mivel kevesebb időt 
vesz igénybe. 
 Statisztikai elemzés nem alkalmazható a szervezetre. 
 A Hat Szigmára szükségese van a szervezetnek, 

mert így tudja tanúsítani a fekete öveseket. 
 A menedzsment a Lean Hat Szigma (Lean Six 

Sigma) alkalmazást szükségesnek tartja. 
 A fekete öveseknek szükségük van új eszközökre. 
 A szervezet az összes eszközt egy képzési tanfo-

lyamban akarja oktatni. 
 Ha a szervezet csak az eszközökre és képzésekre 

összpontosítja a figyelmét, akkor nem lesz képes a 
két módszer együttes előnyeit stratégiailag haszno-
sítani. 
 A szervezeteknek lehetőségük van a Hat Szigma 

fentről –lefele, adatok által vezérelt, pontos és elemző 
tulajdonságainak összehangolására a Lean Manage-
ment lentről-felfele, működési, kevésbé elemző tulaj-
donságaival a Lean Hat Szigma (Lean Six Sigma) 
együttes megvalósításán keresztül. A legtöbb Hat 
Szigma projekt szükségessé teszi a Lean Manage-
ment fogalmainak és eszközeinek használatát (pél-
dául ciklus- idő csökkentése). 
 Az integrált Lean Hat Szigma (Integrated Lean Six 

Sigma=ILSS) előnyei: 
 Az eredmény jobb, mintha a két módszert egyenként 

alkalmaznánk. 
 Nem két különálló eszköztárt eredményez, hanem 

csak egyetlen egy integrált eszköz-csoportot nyújt a 
problémák széleskörű változatának a megoldására. 
 Nemcsak az eszközöket, hanem mindkét eljárás kon-

cepcionális erősségét is egyesíti. 
 A fekete övesek a projektek menedzselésén túlme-

nően elősegítik a szervezet elmozdulását az Integrált 
Lean Six Sigma irányába. 

A 1133..  áábbrraa bemutatja az Integrált Lean Hat Szigma 
(Integrated Lean Six Sigma) eszköztárát a DMAIC mo-
dellben szemléltetve. 
Az Integrált Lean Hat Szigma alkalmazásának lépései a 
következők: 
 Az egész vállalatra kiterjedő folyamatok és kulcsfon-

tosságú mutatók menedzselése 
 A folyamatmenedzsment adatainak felhasználása az 

LSS lehetőségeinek feltárására 
 Az alkalmas eszközök alkalmazása az egyesített esz-

köztárból 
 A folyamatos fejlesztés kultúrájának kialakítása a na-

pi munkába beágyazott eszközökkel 
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Ez az alkalmazás lehetővé teszi a szervezeti kiválóság 
megvalósítását. Ennek vázlata a 1144..  áábbrráánn látható. Ez 
bemutatja a Lean Six Sigma fejlettségi modelljét, amely a 
projekt központú szemléletből kiindulva, a folyamatköz-

pontú szemléleten keresztül az átalakítás-központú 
szemléletig vezető utat írja le. Ez pedig a szervezeti ki-
válósághoz vezető út. 
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6. Összefoglalás és következtetések 
A közlemény legfontosabb megállapításai a következők: 
Alkalmazzuk az ISO 9004 szabványt a menedzsment 
rendszer fejlesztésére. 
Alkalmazzuk a Lean Six Sigma eszközöket, hogy a célo-
kat elérjük  
Az alkalmas módszertant gondosan válasszuk ki. 
A gyártás és a pénzügy közötti híd megépítésére a fo-
lyamat mérési eredményeit. fordítsuk le a pénzügyi mu-
tatók nyelvére. 
Kapcsoljuk össze a Lean Six Sigma kezdeményezéseket 
a stratégiai célokkal. 

A Lean, a Hat Szigma és a többi módszertan az üzleti ki-
válóság elérésének módszereit alkotják. 
Az üzleti kiválóság kiterjed arra, hogy a vevőnek értéket 
adjanak az egész vállalatra kiterjedő folyamatok mened-
zselésével. 
Az integrálásnak csak csekély értéke van akkor, ha azt 
nem használják fel az üzleti stratégia átalakítására  
Az üzleti stratégiai átalakításának kulturális és módszer-
tani elemei vannak. 
A 1155..  áábbrraa szemlélteti az ezeket a területeket összekötő 
minőség-hidat. 
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Főszerkesztő:
Az 1950-es években kezdték alkalmazni a Toyotánál a 
Kanban rendszert, amelyet Taiichi Ohno fejlesztett ki. A 
kanban a „Just In Time” nevű vezetéselméleti gyártási 
rendszerben használatos japán fogalom, ennek alapvető 
része. /szószerinti jelentése „jel”, vagy „utasítás kártya”/ 
A kanban rendszerben egy (kanban) mennyiség fogyása 
alapján irányítjuk a gyártást, vagy beszerzést. A klasszi-
kus "toló" rendszerű alapanyag-ellátással szemben, ami-
kor az igény alapján gyártunk, itt a kanbanban tárolt 
mennyiség tartása a célunk. Az igény kiszolgálása így 
közvetett módon teljesül. Ezért nevezzük "húzó" rend-
szernek. A rendszer sarkalatos pontja a kanbanban tárolt 
mennyiség meghatározása. Ezzel biztosítható az ala-
csony készletek mellett is a maximális rendelkezésre ál-
lás. 

A kanban tehát egy gyár termelőegységében alkalmazott 
kézi jelzés-rendszer, mely kártyákat használ valamilyen 
szükség látható jelzésére. Más eszközök is használato-
sak erre a célra: egyesek műanyag jelzőzászlókat (amit 
kanban kockának hívnak), vagy labdákat (gyakran golf-, 
vagy pingponglabdákat) használnak valamilyen gyártási 
mozgás kiváltására. Ilyen mozgás lehet egy gyárban egy 
segéd-, vagy nyersanyag igénylése, vagy egy félkész 
termék továbbítása. /Wikipedia/ 
A Kanban- rendszer a minőségügy eszköztárának egyik, 
jelentős eleme. Az alábbi cikk, mely eredetileg a 
GépGyártás c. folyóirat 2009. 4.-5. számában jelent meg, 
a rendszer alkalmazásának egy lehetőségét mutatja be. 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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KKaannbbaann--rreennddsszzeerrűű  ggyyáárrttááss  mmooddeelllleezzééssee  sszziimmuulláácciióóvvaall  
DDrr..  BBeennkkőő  JJáánnooss  

A szimuláció az analitikai módszerekhez hasonlóan magában fog-
lalja a vizsgált rendszert és annak modelljét, ahol a rendszer lehet 
létező vagy megvalósítandó eszköz vagy folyamat, például egy ipari 
üzem gépekkel, emberekkel, szállítóeszközökkel és tároló helyekkel. 
A rendszerek tanulmányozásának célja lehet a teljesítmények mé-
rése, a működés javítása, illetve új rendszerek tervezése. A cikk egy 
Kanban rendszerű gyártás folyamatainak modellezését mutatja be 
szimuláció segítségével. 
Kulcsszavak: anyagellátás, Kanban-rendszer, modellezés, szimulá-
ció, termelési rendszerek. 
1. Bevezetés 
A folyamat szimuláció a valós rendszerek viselkedését utánzó, álta-
lában számítógépre adaptált módszerek és alkalmazások széles 
gyűjteménye. Napjainkban a szimuláció a számítógépek és a szoft-

verek fejlődésének köszönhetően egyre közismertebb és erőtelje-
sebb eszközzé vált, amit sok helyen használnak az iparban és a 
szolgáltatások területén. 
A szimuláció területén használt terminológia korántsem egységes, 
ezért az alkalmazásfejlesztés megértése és követhetősége érdeké-
ben a következők rövid áttekintést adnak az Arena modellezési kör-
nyezetről, amelyben az anyagellátási folyamat modellje készült. Az 
alapok ismeretében, lépésről lépésre haladva, ismerhetjük meg a 
strukturális modellfejlesztés fázisait. 

2. Az Arena modellezési környezet 
Modellezéskor az Arena alkalmazásablak három területe használ-
ható: a Project Bar, a modellablak folyamatábra nézete és a modell-
ablak táblázat nézete (11..  áábbrraa). 

 
11..  áábbrraa  AAzz  AArreennaa  mmooddeelllleezzééssii  kköörrnnyyeezzeettee  

A Project Bar-on elérhetők a folyamatok definiálására hi-
vatott Basic Process, Advanced Process és Advanced 
Transfer panelek, amelyek tartalmazzák a moduloknak 
nevezett modellformákat (alakzatokat). A Reports panel 
lehetővé teszi a szimulációs eredmények kijelzését, a 
Navigate panel a különböző szempontok szerinti modell-
megjelenítést és a hierarchikusan felépülő almodellek 
közötti navigációt segíti. 
A modellablaknak két fő területe van. A folyamatábra 
nézet (flowchart view) a grafikákat, beleértve a modulok-
ból felépített folyamatábrát, az animációt és egyéb rajzi 
elemeket tartalmazza (11..  áábbrraa)). Az alsó ablak a táblázat 
nézet (spreadsheet view) a modell adatokat jeleníti meg 
táblázatosan, mint pl. az idő, a költség és más paramé-
terek. 
A Project Bar-on elérhető modulok lehetnek folyamat-
ábra elemek és adatmodulok. A modulok az adott folya-
mat szimulációhoz szükséges információkat tárolják. Az 
egymáshoz kapcsolt folyamatábra modulok (pl. Create, 
Dispose, Process, Decide, Transport, Assign, stb.) hatá-
rozzák meg, hogy mi történik és milyen sorrendben a 
szimuláció alatt. E modulok működését befolyásoló pa-
raméterek a modulokhoz rendelt dialógusablakokban 
adhatók meg. 
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Az adatmodulok (Entity, Queue, Resource, Variable, stb.) 
bizonyos objektumhalmazok tulajdonságait leíró modulok, 
vagyis adatobjektumok, amelyekre a folyamatábra modulok 
hivatkozhatnak. A folyamatábrán áramló objektumokat, ame-
lyek esetünkben alkatrészek, entitásoknak nevezik. Az entitá-
sok változtathatják a státuszukat, hatnak más entitásokra és a 
rendszer állapotára, illetve maguk is más entitások hatásainak 
lehetnek kitéve. Az entitások dinamikus objektumok, amelyek 
rendszerint a szimulációban jönnek létre a Create modul se-
gítségével, majd a rendszeren átáramolva a kilépési ponton, 
ez a Dispose modul, elhagyják a rendszert. Az entitások má-
solhatók, csoportosíthatók (batch képzés) és szeparálhatók 
(batch bontás). Az entitások tulajdonságai az Entity adatmo-
dulban adhatók meg. Az attribútumok az entitásokhoz kap-
csolódnak és egyéni jelleget kölcsönözhetnek azoknak. Az att-
ribútum azonos típusú entitások közös jellemzője, de a speci-
fikus értékkel felruházott attribútum alkalmas az azonos típusú 
entitások megkülönböztetésére is. 

Az Arena kétféle változót ismer: beépített változók (pl.: 
number in queue, number of busy servers, current simulation 
clock time, stb.) és a felhasználó által definiált változók (pl.: 
átlagos kiszolgálási idő, utazási idő, pillanatnyi szállítmány 
tömege, stb.). 

Az entitásokat kiszolgáló objektumok a resources (erőfor-
rások), amelyek lehetnek emberek, eszközök, tároló-helyek, 
stb. korlátozott méretekkel. Az erőforrások igénybevételét je-
lentő lehetséges tevékenységek (actions): seize (megfogás), 
delay (késleltetés) és release (elengedés). Ezek a tevékeny-
ségek késedelem nélkül, egymást követően, vagy időeltoló-
dással, valamilyen feltételhez kötötten jelentkezhetnek. Ami-
kor egy entitás a modellben a megadott szekvenciának meg-
felelően nem tud tovább mozogni, mert a soron következő 
művelet erőforrása foglalt, akkor várakozásra kényszerül. A 
várakozások helyei a Queues (sorok). 

A szimuláció eredményeinek követését szolgálják az ún. 
Statistical Accumulators-nak (statisztikai akkumulátoroknak) 
nevezett változók, amelyek az entitások, a sorok, az erőfor-

rások, folyamatok, állomások, stb. statisztikai jellemzőiről 
gyűjtenek adatokat. Alapvetően a szimuláció során minden az 
events (események) körül forog. Az esemény azt jelenti, hogy 
egy adott időpontban történik (érkezik, befejeződik, távozik, 
stb.) valami, ami megváltoztathatja az attribútumok, a változók 
és a statisztikai akkumulátorok értékét. 

3. A vizsgált anyagellátási folyamat bemutatása 
A vizsgált rendszerben a termékek gyártása, illetve összesze-
relése nagyszámú és sokféle alkatrész kezelését (fogadását, 
bevételezését, raktározását és mozgatását) igényli, ezért a 
gyártás hatékonysága szorosan összefügg a logisztikai folya-
matok, elsősorban a raktározás és komissiózás szervezettsé-
gével, megfelelő színvonalú elvégzésével. 
A raktározás, gyártás objektumait és a köztük lévő kapcsola-
tokat az 22..  áábbrraa szemlélteti. Az ábrán a téglalapok helyeket, a 
vonalak pedig folyamatokat jelölnek. A beszállítótól raklapos 
egységrakományként érkező alkatrészeket (kit) az ún. VMI 
(Vendor Managed Inventory) rendszerben a logisztikai szol-
gáltató raktárában tárolják, ahonnan azokat a gyártás ütemé-
nek megfelelően, naponta két alkalommal (9 és 17 órakor) 
szállítják át az összeszerelés területére. A raklapok megbon-
tása, a rakományok ellenőrzése, átvétele és a gyártó nyilván-
tartási rendszerének megfelelő azonosító címkékkel való el-
látása az erre kijelölt területen (az ún. bejövő területen) törté-
nik. A bevételezést követően a nagyobb méretű alkatrészek 
raklapon maradnak, és az átvevő területtel egy térben elhe-
lyezett raklapos állványokra kerülnek. A kisebb méretű alkat-
részeket előkészítés után a Bepakoló 2 nevű raktárban polcos 
állványokon tárolják. Az előkészítés során a papírdobozokban 
(gyűjtőcsomagolásban) szállított alkatrészek egyik részét 
(mintegy 60-70-féle alkatrészt) kisebb csomagokba mérik 
szét. Az alkatrészek másik része az eredeti gyűjtőcsomago-
lásban marad. 
Az anyagellátási folyamat helyei a Bepakoló 1 és a Bepakoló 
2 elnevezésű raktárak, amelyek a raklapon maradó alkatré-
szek tárolására hivatott raklapos állványrendszerből, és a 
gyűjtőcsomagolásban maradó, valamint a kimért alkatrészeket 
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tároló polcos állványrendszerből állnak és előkészítő feladato-
kat végeznek. A raklapos állványrendszer az átvevő területtel 
egy térben, az ún. hidegraktárban helyezkedik el, a polcos áll-
ványrendszer pedig a belső ún. meleg-raktárban kapott helyet.  
A raklapon maradó szállítmányokat targoncával szállítják és 
pakolják be a raklapos állványok tárhelyeire. A gyűjtőcsoma-
golásban maradó és a kimért alkatrészeket kézikocsival moz-
gatják a Bepakoló 2 raktár manipulációs terébe, ahol az ér-
kező alkatrészeket bevételezik, kimérik, címkézik és azonosí-
tóval ellátott tároló-hely pozícióra helyezik. 

A manipulációs területről indulnak az alkatrészraktár feltölté-
sére szolgáló kézikocsik is. Ezeket a kocsikat a Kanban ciklus 
szerint, az alkatrészraktár igényének megfelelően kiírt és ki-
szedett alkatrészekkel rakják meg és szállítják át az alkatrész-
raktárba. Ezzel párhuzamosan ugyancsak kézikocsival (BÉKA 
emelővel) mozgatják a raklapon maradó anyagokat az alkat-
részraktár raklapos tárolóterületére. A Bepakoló 1 és a Bepa-
koló 2 területen a leírt feladatokat 7-8 fő (ún. bepakoló raktá-
ros) látja el. 
 

 

22..  áábbrraa  AAzz  aannyyaaggeellllááttáássii  rreennddsszzeerr  ffoollyyaammaattaa  
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Az összeszerelő területekre (Előszerelő, Termelés 1 és 
Termelés 2) ESD ládákban és Kanban kocsikon beszál-
lított alkatrészek kikészítése az ún. kikészítő területen 
(komissiózó-tér) történik. Az alkatrészek beszállítását itt 
is a Kanban-elv szabályozza. Gyakorlatilag az összesze-
relő területről kikerülő, azonosítóval ellátott üres ESD lá-
dák jelzik, hogy mely alkatrészeket kell pótolni. Az 
összeszerelő területre félórás ütemben szállítják be a ki-
készített alkatrészeket, illetve szállítják ki onnan az üres 
ládákat. 
A kikészítés gyakorlatilag egy egylépcsős komissiózás, 
amelynek műveletei: az alkatrészek kiírása a számítógé-
pes rendszerben, a címkenyomtatás, a Kanban ládák 
(ESD ládák) feltöltése és a Kanban ládák kocsira helye-
zése. A két összeszerelő területre telepített 11 összesze-
relő sor alkatrészellátását soronként 1 db Kanban kocsi 
biztosítja. A feltöltött kocsikat félórás ütemben vontatják 
át gyártósorokhoz, ahol a feltöltött ESD ládákat a sor 
megfelelő pozíciójára helyezik, az üres ESD ládákat pe-
dig összegyűjtik és visszaszállítják a komissiózó-térbe. 
A röviden bemutatott ellátási és gyártási rendszerben a 
folyamatok és a folyamatokat alkotó műveletek időigé-
nyei nem determinisztikusak, hanem különböző külső és 
belső tényezők hatásainak kitett valószínűségi változók. 
A sztohasztikus változókkal jellemezhető folyamatok ka-
pacitásainak összehangolása általában csak szimuláció-
val oldható meg. 
4. Az anyagellátási folyamat logikai modellje és pa-

raméterei 
A szimuláció az alkatrész beszállítás és az összeszere-
lés közötti műveleteket foglalja magában és célja egy 
olyan eszköz kifejlesztése, amely alkalmas a rendszer-
elemek kapacitásainak az összehangolására, a „mi van 
akkor, ha …” típusú kérdések megválaszolására. 

 
33..  áábbrraa  AA  sszziimmuulláácciióó  ffőőmmeennüüjjee  

A gyártás input oldali logisztikai folyamatait modellező 
szimulációs program fejlesztésekor a kutatási feladat 
előzményeire, az első részben röviden ismertetett, és a 
22..  áábbrráánn szemléltetett valóságos anyagellátási folyamat 
logikai hálójára és a megfigyelt részfolyamatok idő-, ka-
pacitás-, intenzitásjellemzőire lehet támaszkodni. 
A könnyebb kezelhetőség és áttekinthetőség érdekében 
a modell almodellekre bontott. Az almodellek az anyag-
ellátási - és termelési rendszer különböző (fizikailag is 
elkülönülő területein: Bepakoló 1 terület, Bepakoló 2 te-
rület, alkatrészraktár és összeszerelés), zajló termelési 
és logisztikai folyamatokat írják le. A főmenüből a meg-
felelő menüpont kiválasztása után (akár a program fu-
tása közben is) el lehet jutni az érdeklődésre számot 
tartó almodellhez, illetve a diagramokhoz és az animáci-
óhoz (33..  áábbrraa). 
4.1. Az átvétel almodellje 
A Bepakoló 1 területen megvalósuló átvételi folyamat lo-
gikai hálóját a 44..  áábbrraa szemlélteti, amelyen a modellbe 
szerkesztett flowchart modulok és a köztük lévő kapcso-
latok láthatók. A modellablakba helyezett modulok a mo-
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dellhez csatolt a Basic Process és az Advanced Process 
panelekhez tartoznak. 
A modell belépési pontja a „Beszállítás” nevű Create 
modul (44..  áábbrraa). A Create modul feladata az entitások 
létrehozása. A modulban létrehozott „Alkatrész114” nevű 
entitások 1 termék előállításához szükséges, 114 darab 
alkatrészt tartalmazó alkatrész csomagok, és ütemezve 
(Schedule) érkeznek, naponta két alkalommal, délelőtt 9 
órakor és délután 5 órakor. Egy-egy beszállítás alkalmá-
val, a műszak alkatrészigényéhez igazodóan, több mint 
egy millió alkatrész érkezik. A modul nevét: „Beszállítás”, 
az entitás típusát: „Alkatrész114”, az érkezési időköz tí-
pusát (Schedule), az érkezésenkénti entitások számát 
(9.000) és az érkezések számát (1) a modul dialógus-
ablakának megfelelő mezőjébe kell beírni. 
Természetesen az ütemezés megváltoztatható a Basic 
Process Panel-en elérhető Schedule adatmodul segítsé-
gével. A Schedule adatmodul dialógusablakában a Value 
(Arrival Rate) mezőben adható meg az óránkénti érkezé-
sek száma, a Duration mezőben pedig az érkezés idő-
tartama állítható be. 

 
 

11..  ttáábblláázzaatt  AAzz  „„ÉÉrrttéékkaaddááss””  mmoodduullbbaann  ddeeffiinniiáálltt  aattttrriibbúúttuu--
mmookk  

Az „Értékadás” nevű Assign modul dialógusában attri-
bútumok definiálhatók a későbbi rakomány-megosztás-
hoz. Az Assign modulban új értéket adhatók a változók-
nak, az entitásoknak, az attribútumoknak, az entitás tí-
pusoknak, az entitást megjelenítő képeknek és más 

rendszerváltozóknak. Például: az első attribútum neve 
„TárolásmódIndex”, értéke pedig DISC(0.1,1, 0.7,2, 
1.0,3), ami a háromféle tárolási mód szerinti (raklapos 
=10%, kimért=60%, gyűjtőcsomagban maradó=30%) al-
katrészmegoszlásnak felel meg. Az alkatrésztípusok a 
„Tárolásmód-Index”-szel különböztethetők meg, és 
ezekhez a Set modulban rendelhetők értékek. Az „Érték-
adás” nevű Assign modulban definiált további attribútu-
mok az 11..  ttáábblláázzaattbbaann  olvashatók. 
A „Bepakoló 1 átvevőterület” nevű Station modul (44..  áább--
rraa) funkciója az átvétel helyének, a Bepakoló 1 raktárte-
rületnek a definiálása. Az Arena a fizikai rendszerek mo-
dellezéséhez állomásoknak (Station) nevezett helyeket 
azonosít. Az állomások olyan helyek, ahol valamilyen 
folyamat megy végbe. A modellben az állomások olyan 
helyeket reprezentálnak, ahova alkatrészek érkeznek, és 
ahonnan alkatrészek távoznak. Az önálló névvel rendel-
kező állomások egyrészt, mint a modell logikai folyama-
tának belépő pontjai szerepelnek, másrészt együtt dol-
goznak az Station Transfers-nek (állomás transzfernek) 
nevezett, itt nem részletezett fogalommal. 
Az „Alkatrészek szétválogatása” nevű Decide modulban 
(44..  áábbrraa) arról születik döntés, hogy a beérkező alkat-
részcsomagok milyen arányokban oszlanak meg a 
„Gyűjtőcsomagolásban maradó”, „Kimért” és a „Raklapon 
maradó” tárolási formák között. A Decide modul dialógu-
sában megadható a modul neve („Alkatrészek szétválo-
gatása”), a lenyíló listából kiválasztható a döntés típusa 
(N-way by Condition) és végül beírhatók a feltételek a 
Conditions mezőbe. Az entitás útját az „Tárolásmód-in-
dex” attribútum határozza meg, és annak az értékétől 
függően az entitások a „Gyűjtőcsomag kézi kocsin”, a 
„Kimért-csomag kézi kocsin” vagy a „Raklapképzés” 
nevű Batch modulokba lesznek irányítva.  
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Az új entitások, azaz a rakományok a „Gyűjtőcsomag 
raklapon”, a „Kimért-csomag raklapon” és a „Raklapon 
maradó” nevű Batch modulokban jönnek létre. (A Batch 
modul a csoportosító mechanizmus szerepét tölti be a 
szimulációs modellben. A batch-ek lehetnek állandóak 
vagy ideiglenesek. Az ideiglenes batch-ek későbbi idő-
pontban a Separate modullal oszthatók meg.) A „Gyűjtő-
csomag raklapon” dialógusában a batch típusa ideigle-
nes, mivel később majd vissza kell térni az eredeti, 
„Alkatrésztipus114” entitáshoz. A Batch Size mezőbe ke-
rül a csomag nagysága (806), ami azt jelenti, hogy a 
raklapon 806 db 114 alkatrészt tartalmazó csomag he-
lyezkedik el. A „Kimér csomag raklapon” és a „Raklapon-
maradó” nevű Batch modulok esetében hasonlóan kell 
eljárni. 
A „Beállítás 1” „Beállítás 2” és a „Beállítás 3” nevű 
Assign modulokban az entitás típusa és képe változik 
(44..  áábbrraa)). 
A logikai folyamatban az Assign modulokat Process mo-
dulok követik (44..  áábbrraa). A „Gyűjtő csomag átvétel” nevű 
Process modul dialógusablakában választható ki az át-

vételi folyamatra jellemző Action mező (Seize Delay 
Release), megadhatók az erőforrások (Resources) és 
végül beállítható a folyamat végrehajtási ideje. A végre-
hajtási időt jellemző Delay Type mező állandó, a mérték-
egység (Units) perc, és az egy raklap átvételére jellemző 
idő (Value) 5 perc. A „Kimért csomag-átvétel” és a „Rak-
lapon-maradó alkatrészek átvétele” nevű Process mo-
dulok paraméteri a 22..  ttáábblláázzaattbbaann láthatók. 
A folyamatokhoz erőforrásokat („Bepakoló raktáros”) is 
rendelhetünk. Az erőforrás paramétereit a 33..  ttáábblláázzaatt 
foglalja össze. 
A folyamat következő lépése a háromféle formában ke-
zelt alkatrészek átszállítása a bepakoló területre. Ezt a 
műveletet a modellben az Advanced Transfer panelhez 
tartozó Leave modulok valósítják meg (44..  áábbrraa). A Leave 
modul entitásokat mozgat egy állomásra vagy egy mo-
dulba. Amikor egy entitás megérkezik a Leave modulba, 
akkor várakozik a szállítóeszköz (erőforrás, szállítóesz-
köz, anyagmozgatógép) elérésére, és megadható a ra-
kodási művelet időigénye (delay) is. 

 

 

22..  ttáábblláázzaatt  AA  PPrroocceessss  mmoodduullookk  ppaarraamméétteerreeii  
 

33..  ttáábblláázzaatt 



Az entitások a Bepakoló 1 raktár területét az „Gyűjtő-
csomag szállítás a bepakoló 2 raktárba”, „Kimért csomag 
szállítás a bepakoló 2 raktárba” és a „Szállítás a bepa-

koló 1 raktárba targoncával” nevű Leave modulok segít-
ségével hagyják el (44..  áábbrraa). A szállítóeszközökről 
(Transporter) bővebben később szólunk. 

 
44..  áábbrraa  AAzz  ááttvvéétteellii  ffoollyyaammaatt  aallmmooddeelllljjee  

 
Annak érdekében, hogy a szimulációs modell valóság-
hűen kövesse a reálfolyamatokat, a korábban már is-
mertetett a „Beszállítás” nevű Create modulban az érke-
zés típusa ütemezett (Schedule). Az alkatrész szállítmá-
nyok naponta két alkalommal délelőtt 9 órakor és délután 
5 órakor érkeznek. Ez a választás, mivel a szimuláció in-
dításakor a modellben nincsenek entitások (alkatrészek), 
azt eredményezné, hogy 9 óráig a modell entitás hiányá-
ban nem működne. A valóságban a műszak indulásakor 

a termeléshez szükséges alkatrészek az előző műszak-
ban átvett és bepakolt készletekből származnak, amit a 
modellben úgy lehet szimulálni, hogy a megfelelő belé-
pési pontokon még a műszakkezdés előtt (a szimuláció 
indulása előtt) a valóságos készletekkel azonos mennyi-
ségű alkatrésszel kell feltölteni az adott raktári területet. 
Ilyen belépési pontok a Bepakoló 1, a Bepakoló 2, az al-
katrészraktár (szupermarket és raklapos tároló) és az 
összeszerelő sorok. A Bepakoló 2 terület feltöltését az 
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55..  áábbrraa  alsó részén elhelyezett „Bepakoló 2 feltöltés” 
nevű Create modul és a hozzá kapcsolódó Assign, 
Decide és Batch modulok valósítják meg. A megfelelő 
mennyiségű és a megfelelő tulajdonságokkal felruházott 
entitások (alkatrészek) a „Kézikocsi összeállítás” nevű 
Batch és a „Beállítás 23” nevű Assign modulok előtt lép-
nek be a modellbe. 
4.2. A bepakolás almodellje 
A Bepakoló 1-2 területeken, illetve a Bepakoló 1-2 és az 
alkatrészraktár közötti szállítási folyamatokat aazz  55..  áábbrráánn 
látható flowchart modellezi. 
A Bepakoló 2 terület belépési pontjai a „Bepakoló 2 rak-
tár gyűjtőcsomag”, „Bepakoló 2 raktár kimért” és a „Be-
pakoló 1 raktár raklap” nevű Enter modulok, amelyekhez 
az entitások a Bepakoló 1 területről a Leave modulokból 
érkeznek, és amelyek egyebek mellett a területen folyó 
műveletek helyének azonosítására is hivatottak. Az Enter 
modul fizikai és logikai helyeknek megfelelő állomást 
vagy állomások halmazát definiálja, ahol a folyamatok 
történnek. Amikor egy entitás érkezik az Enter modulba, 
akkor időigénnyel (delay) jellemezhető lerakodás történ-
het, továbbá az entitásszállításra használt eszköz fel-
szabadítható (released). 
Az állomáshoz vagy az állomáshalmaz minden eleméhez 
tartozik egy tevékenységi terület (Activity Area), amely az 
állomáson előforduló és az entitással összefüggésben 
felmerülő időkről és költségekről gyűjt adatokat és készít 
riportot. Az Activity Area neve megegyezik az állomás 
nevével. 
Az Advanced Transfer panelen található, a szállítás 
kezdő és végpontját reprezentáló Leave és Enter modu-
lok mindig párosan fordulnak elő. A „Bepakoló 2 raktár 
gyűjtőcsomag” nevű Enter modul dialógusablakában, 
adható meg a helyet azonosító állomás neve (Station 

Name), a lerakodási idő (Delay), a szállítóeszköz neve 
(Transporter Name), és a szállítóeszközt felszabadító 
opció (Free Transporter). A „Bepakoló 2 raktár kimért” és 
a „Bepakoló 2 raktár raklap” nevű Enter modulok para-
méterezése a leírtakhoz hasonlóan történik. 
A Leave moduloknál már említett és használt szállító-
eszközök az Advanced Transfer panelen található 
Transporter adatmodulban definiálhatók (44..  ttáábblláázzaatt). 

 
 

44..  ttáábblláázzaatt  AA  TTrraannssppoorrtteerr  aaddaattmmoodduull  jjeelllleemmzzőő  aaddaattaaii  
A táblázat első két oszlopában a szállítóeszköz neve 
(Name) és kapacitása (Capacity) adható meg. A kapaci-
tás a szállítóeszközök számával jellemezhető. Például a 
„Kézi emelő BEKA” nevű szállítóeszközből három darab 
áll rendelkezésre. 
A harmadik oszlopban a szállítóeszközökhöz rendelt tá-
volságok (Distance Set), az ugyancsak az Advanced 
Transfer panelen található, Distance adatmodulban defi-
niálhatók (55..  ttáábblláázzaatt)). Például a „Kézi emelő BEKA” 
nevű szállítóeszközhöz tartozó szállítási távolságokat a 
„Kézi emelő BEKA.Distance” nevű, 7 elemű halmaz tar-
talmazza a kezdő és cél állomásokkal, továbbá az állo-
mások közötti távolságokkal. 
A negyedik oszlopban (Velocity) a szállítóeszközök se-
bességei szerepelnek. Tekintettel arra, hogy a Distance 
adatmodulban a távolságok méterben adottak, a 44..  ttáább--
lláázzaattbbaann pedig a Units mezőben (ötödik oszlop) Minute 
látható, a sebesség mértékegysége m/min. A sebesség-
ből és a távolságból a program automatikusan számítja a 
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A bemutatott módon a 44..  ttáábblláázzaattbbaann felsorolt vala-
mennyi szállítóeszköz paraméterezése elvégezhető, és 
természetesen a paraméterek megváltoztathatóak. Nö-
velhető vagy csökkenthető az eszközök száma, sebes-
sége, változtathatók a távolságok, stb. 
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A 44..  ttáábblláázzaatt hatodik oszlopa a szállítóeszközök kezdeti 
pozícióit tartalmazza, azaz megadható, hogy a műszak 
kezdetén a szállítóeszköz, vagy a szállítóeszköz halmaz 
valamely eleme hol tartózkodik. 

modell működése szempontjából lényeges szállítási időt. 

55..  áábbrraa::  AA  bbeeppaakkoolláássii  ffoollyyaammaatt  



Az almodellben (55..  áábbrraa) az Enter modulokat a „A gyűjtő-
csomagolásban maradó alkatrészek bepakolása” és „A 
kimért alkatrészek kimérése és bepakolása” nevű 
Process modulok követik. A bepakolás erőforrásai a be-
pakoló raktárosok, akik az alkatrészeket az átvevő terü-
letről átszállítják, a rakományokat megbontják, bevétele-
zik, címkézik és pozícióra helyezik. 
A Process modulok működésében fontos szerepet tölte-
nek be az erőforrások (Resources). Új erőforrás definiá-
lása esetén az Add gombra, létező erőforrás esetén az 
Edit gombra klikkelve megjelenik a Resource című dialó-
gusablak. Ebben megadható az erőforrás típusa (Type), 
amely egyedi erőforrás (Resource) vagy erőforráshalmaz 

(Set) lehet. Az erőforrás egyedi névvel (Resource Name) 
azonosítható, és megadható az erőforrás kapacitása 
(Quantity). 
Az erőforrás létrehozása után az erőforrás automatiku-
san beíródik a Basic Process panelen elérhető Resource 
adatmodulba ((66..  ttáábblláázzaatt) és annak egy rekordját alkotja. 
Például a „Bepakoló raktaros” nevű erőforrás a harmadik 
sorban jelent meg. Az adatmodulban az erőforrások to-
vábbi tulajdonságokkal ruházhatók fel. Az erőforrás ka-
pacitás lehet állandó (Fixed Capacity) vagy ütemezett 
(Based on Schedule). A „Bepakoló raktáros” nevű erőfor-
rás típusa például ütemezett), mivel a műszakidőt szü-
netek szakítják meg. 

 

 
  

55..  ttáábblláázzaatt  AA  DDiissttaannccee  aaddaattmmoodduull  jjeelllleemmzzőő  aaddaattaaii  
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66..  ttáábblláázzaatt  AA  RReessoouurrccee  aaddaattmmoodduull  jjeelllleemmzzőő  aaddaattaaii  

  
4.3. A Kanban-kocsi összeállítás almodellje 
Az alkatrészraktár területén végzett műveletek folyamat-
ábrája az alkatrészek belépésétől a Kanban-kocsis szál-
lításig a 66..  áábbrráánn látható. A bepakoló raktárakból az en-
titások kézi kocsin vagy raklapon érkeznek az alkatrész-
raktárba, az „Alkatrészraktár szupermarket” nevű állo-
másra és az „Alkatrészraktár raklapos” nevű Enter mo-
dulban definiált „Alkatrészraktár raklapos Station” állo-
másra. 
Az alkatrészraktár két területének (polcos és raklapos) 
azonosítása kétféle módszerrel, egy Station és egy Enter 
modul beillesztésével történt. Ennek oka, hogy a polcon 
tárolt alkatrészek pozícióra helyezése további műveletet 
és erőforrást igényel, amit a „Poziciora helyezés a Szu-
permarket területen” nevű Process modul szimulál. Ezzel 
szemben a raklapos rakományok lerakásának időigénye 
az „Alkatrészraktár raklapos” nevű Enter modulban egy-
szerűbben is megadható.  
A szupermarket polcokon elhelyezett alkatrészek folya-
matát követve, a „Kézikocsi nagy felszabadítás” nevű 
Free modulban felszabadul az alkatrészek átszállítására 
használt „Kézi kocsi nagy” nevű eszköz (66..  áábbrraa). 
A rakományokat a „Kézi kocsi bontás” nevű Separate 
modul 114 egységet tartalmazó alkatrész csomagokra 
bontja, azaz visszaállítja az eredeti entitásokat. Ehhez 

nem kell mást tenni, mint az ideiglenes jelleggel létreho-
zott „Kézikocsi” nevű entitás típusokat a Split Existing 
Batch és a Retain Original Entity Values opciókkal meg-
osztani. 
A „Kanban-kocsi igény sorkiszolgáló” és a „Kanban-kocsi 
igény lemezes” nevű Request modulok feladata a Kan-
ban-kocsi rendelés. 
A logikai folyamatban az új entitások belépnek a „Kisze-
dés a szupermarketből” és a „Kiszedés a raklapról” nevű 
Process modulokba (66..  áábbrraa). E modulokban definiálják a 
kiszedés idő- és erőforrásigényét. A „Kiszedés a szu-
permarketből” Process modul szimulálja a kiszedés és a 
Kanban-kocsi megrakás műveletét. A Kanban-kocsik fel-
töltésében a sorkiszolgálók és a kiszedők egyaránt részt 
vesznek, ezért a Process modul dialógusában a kisze-
déshez két erőforrást, „Sorkiszolgáló” és „Kiszedő” kell 
rendelni. 
Ezek az erőforrások Based on Schedule típusú üteme-
zett kapacitásúak, hasonlóan az előző pontban bemuta-
tott bepakoló raktárosokhoz (66..  ttáábblláázzaatt). 
A félórás Kanban ciklust ebben az almodellben is Hold 
(„Kanbankocsi indul”, „Kanbankocsi indul lemezes”) és 
Signal („Órajel kanban-kocsi”, „Órajel lemezes kanban-
kocsi”) modulok vezérlik. 
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A folyamat utolsó lépéseként a Kanban-kocsik a két 
összeszerelő terület kapacitásának megfelelően szétvál-
nak a „Szerelősorok I vagy II alkatrész” és a „Szerelőso-

rok I vagy II lemez” nevű Decide modulokban. A szétvá-
lasztott entitásokat a Transport modulok az összeszerelő 
csarnokokba szállítják (66..  áábbrraa). 

 

 
 

66..  áábbrraa::  AA  kkiikkéésszzííttééss  aallmmooddeelllljjee 
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4.4. Az összeszerelés almodellje
Az összeszerelés logikai almodelljét a 77..  áábbrraa mutatja. A 
reálfolyamatban a Kanbankocsi érkezését követően a 
sorkiszolgáló azonnal megkezdi az alkatrészek terítését 

és az üres ESD ládák összeszedését az általa kiszolgált 
soron. 

 
77..  áábbrraa::  AAzz  öösssszzeesszzeerreellééss  aallmmooddeelllljjee  

A modellben a Kanban-kocsik a szerelő csarnokokba a 
„Szerelősorok 11” és a „Szerelősorok 21” nevű Station 
moduloknál lépnek be. Az alkatrészek terítése az „Alkat-

rész-terítés 2_6 sor” és az „Alkatrész-terítés 8_11 sor” 
nevű Process modulokban valósul meg. Az alaplemeze-
ket szállító Kanban-kocsi, amely váltakozva szállít a két 
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termelési területre, a „Szerelősorok 12” és a „Szerelőso-
rok 22” nevű Station moduloknál lép be. Az alaplemezek 
terítését a „Lemezes alkatrész-terítés 2_6 sor” és a „Le-
mezes alkatrész-terítés 8_11 sor” nevű Process modulok 
szimulálják. 
A terítést követően a Free modulokban felszabadulnak a 
kocsik, lehetővé téve a visszatérésüket az alkatrészrak-
tárba. A Kanban-kocsik megbontása ezzel egyidejűleg a 
„Kanban-kocsi bontás 1” és a „Kanban-kocsi bontás 2” 
Separate modulokban történik meg. A megbontott alkat-
részcsomagokat a mechanikák alkatrészszámának (110-
115 alkatrész/mechanika) megfelelő adagokká, batchek-
ké alakítják a „Mechanika 1” és a „Mechanika 2” nevű 
Batch modulok. Az így keletkező új, „Mechanika” nevű 
entitás attribútumai az Assign modulokban adhatók meg. 
Az összeszerelést az „Összeszerelés1” és az „Össze-
szerelés 2” nevű Process modulok szimulálják. Az 
összeszerelés erőforrásai 9 db, közel azonos kapacitású 

összeszerelő sor, amelyekről 29, illetve 31 másodper-
cenként jön le egy mechanika. A mechanikák az „Út a 
csomagolóba 1” és a „Út a csomagolóba 2” nevű Leave 
modulokon keresztül a „Csomagoló” nevű Enter modult 
érintve távoznak a rendszerből. 
4.5. Diagramok a modellben 
A reálfolyamatok vizuális megjelenítése érdekében a 
modellbe néhány diagram is beépült. A grafikus elemek 
nemcsak látványossá teszik a programot, hanem hasz-
nos információk megjelenítésére is alkalmasak. A diag-
ramok elsősorban a modell változóinak, illetve a válto-
zókból számított kifejezéseknek a grafikus szemléltetését 
teszik lehetővé. 
A modellben a diagramok a különböző raktári területeken 
mérhető, időben változó készletszintek megjelenítésére 
alkalmasak (88..  áábbrraa). Balról jobbra haladva, az első osz-
lopdiagram a beszállított alkatrész mennyiséget mutatja. 

 
88..  áábbrraa::  AA  kkéésszzlleetteekk  vváállttoozzáássáátt  sszzeemmlléélltteettőő  ddiiaaggrraammookk  
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A második diagramból a Bepakoló 2 raktárban tárolt gyűjtő-
csomagolású, kimért, raklapon maradó és az összes kész-
let változás olvasható le az idő függvényében. A harmadik 
diagram az alkatrészraktárban tárolt anyagok készletválto-
zást szemlélteti. A negyedik diagramon az összeszerelő so-
rokon tárolt alkatrészek készletváltozása látható. A diagra-
mok a tényleges alkatrészmennyiségeket mutatják. 
4.6. Animáció 
A modellezésben fontos szerepet játszik az animáció, ami 
általában egyszerű, de rendkívül időigényes fejlesztési te-
vékenység. 
Az animáció komponensei az entitások, a sorok és a válto-
zók. Az Entity adatmodulban található entitások akkor lát-
hatók, amikor egyik modulból a másikba mozognak, illetve 
amikor sorban állnak. Mindenegyes alkalmazott Process 
modulhoz az Arena automatikusan hozzáad egy animációs 

sort, amely a futtatás alatt megmutatja a sorban várakozó 
entitásokat. A modulban tartózkodó, illetve a modult elha-
gyó entitások számát jellemző változókat (Variables) szin-
tén az Arena helyezi a modellbe. 
Az anyagmozgatási folyamatok animálásához a folyamato-
kat jellemző állomásokat és útvonalakat kell az animációba 
illeszteni. Ehhez először el kell készíteni a szimulált folya-
matok helyét jellemző alaprajz méretarányos képét valami-
lyen rajzoló program segítségével, ami az Arena prog-
ramba illeszthető. A 99..  áábbrráánn  látható alaprajz például Corel 
Draw-val készült. A rajz beillesztése után az Animate 
Transfer eszköztáron elérhető eszközök segítségével az 
animációba szerkeszthetők az állomások (piros vonallal 
rajzolt alakzatok), útvonalak (zöld vonalak) és szállítóesz-
közök (99..  áábbrraa). 

 
99..  áábbrraa  AAllaapprraajjzz  aazz  eellllááttáássii  ffoollyyaammaatt  aanniimmáálláássááhhoozz  
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5. A modell alkalmazásának lehetőségei és eredmé-
nyei 
A számított és becsült adatokon alapuló kezdeti para-
méterekkel futatott Arena modell eredményeit a program 
által készített angol nyelvű jelentés foglalja össze. Ezek 
a riportok információkat tartalmaznak az entitásokról, az 
erőforrásokról, a folyamatokról, a várakozó sorokról, az 
állomásokról, a szállítóeszközökről, stb. Az adatok kü-
lönböző időjellemzők (pl. egy entitásra eső minimális, 
maximális és átlagos műveleti, szállítási, rakodási, vára-
kozási, stb. idők), költség- és kihasználási mutatók le-
hetnek. 
A következő példa a modell számos alkalmazási lehető-
sége közül egy, annak érzékeltetésére, hogy milyen ha-
szonnal járhat a szimuláció. A változó volumenű meg-
rendelések miatt gyakran kell egy vagy több összesze-
relő sort leállítani. A bemutatott modell első közelítésben 
9 összeszerelő sor működését feltételezi, és ehhez iga-
zodik a többi erőforrás: a bepakoló raktárosok, kiszedők, 
sorkiszolgálók kapacitása. A termelés csökkenésekor 
kérdés, hogy egy vagy két sor leállításakor, hogyan kell 
az erőforrások kapacitását megváltoztatni ahhoz, hogy a 
kihasználtságuk ne csökkenjen. 
Egy-egy összeszerelő sor kivonása a termelésből egy-
értelműen meghatározza, hogy mennyivel kell a sorokon 
dolgozók számát csökkenteni. Nem adható azonban 
ilyen egyértelmű válasz az anyagellátás kapacitásait il-
letően, ahol a dolgozók egyidejűleg több összeszerelő 
sor kiszolgálásában vesznek részt, és többféle feladatot 
végeznek. A válasz alaposabb vizsgálatot igényel, ami a 
modellel viszonylag könnyen, a paraméterek megvál-
toztatásával és a modell újra futtatásával elvégezhető. 
A modellel végzett vizsgálatok fontos eredménye volt az 
is, hogy a Kanban ciklusok idejét 30 percről, 20 percre 

sikerült csökkenteni, ami jelentős hatékonyságnöveke-
déshez vezetett. 
Általában elmondható, hogy a kifejlesztett modell alkal-
mas a bemutatott gyártási rendszer anyagellátási folya-
matainak nyomon követésére, fejlesztésére, részfel-
adatok analizálására, az új megoldások kipróbálására. 
Egészen konkrétan a beszállítások ütemezésére, a 
készletszintek meghatározására, a kapacitások (dolgo-
zók, eszközök) kihasználtságának vizsgálatára, a sorban 
állást okozó szűkkeresztmetszetek megkeresésére, a ki-
használtságot rontó holtidők csökkentésére, stb. A prog-
ram nemcsak a tervezésben, hanem a közvetlen terme-
lésirányításban is felhasználható. Más módszerekhez vi-
szonyítva, a szimuláció alkalmazásának egyik nagy 
előnye, hogy bizonyos szervezési változtatások hatását 
nem a bevezetést követően, hanem még előtte megis-
merhetjük. 
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Magyarország az első tíz között az információbiztonsági irányítási rendszerek tanúsításában 

ÚÚjj  IISSOO  ffeellmméérrééss  aazz  iirráánnyyííttáássii  rreennddsszzeerreekk  sszzaabbvváánnyyaaii  sszzeerriinnttii  ttaannúússííttvváánnyyookk  sszzáámmáárróóll  
IISSOO  SSuurrvveeyy  22000088  

CCzziimmeerr  GGáábboorrnnéé  ééss  CCssáánnyyii  IIssttvváánnnnéé  
A felmérésről általában 
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO), 2009 ok-
tóberében több, mint 18000 szabványt mondhatott ma-
gáénak, amellyel a világ legnagyobb önkéntes nemzet-
közi szabványokat kidolgozó szervezete. Szabványaival 
gyakorlati megoldásokat kínál, és előnyöket biztosít a 
gazdaság minden szereplője számára. Legnagyobb pél-
dányszámban ezek közül a minőségirányítási rendszerek 
követelményeit tartalmazó ISO 9001 fogyott. Bár az ISO 
önmaga nem végez tanúsítási tevékenységet, nem ad ki 
tanúsítványt és nem is ellenőrzi a lefolytatott tanúsítási 
eljárások elvégzését, ennek ellenére gyakran tettek fel 
kérdéseket a kiadott tanúsítványok számával kapcsolat-
ban. Az ismétlődő érdeklődések vezettek odáig, hogy az 
ISO 1993 januárja óta rendszeres felméréseket végez 
ezen a területen és évente kiadja az ún. ISO Survey-t, 
amely a világon kiadott tanúsítványok számát tartal-
mazza, és különféle bontásban elemzi azokat. 
Az adatgyűjtést immár ötödik alkalommal a Nielsen piac-
kutató cég végezte, és az adatok zöme közvetlenül a ta-
núsító testületektől származik. Csak azoknak a tanúsító 
testületeknek az adatait vették figyelembe, amelyeket 
nemzeti akkreditáló testületek akkreditáltak és IAF-tagok 
(IAF = Nemzetközi Akkreditálási Fórum). Az akkreditáló 
testületek a tanúsítók felkészültségét értékelik. Az adat-
gyűjtési módszertan változtatásának következményeként 
tapasztalható, hogy az ISO 9001-re vonatkozó adatok 
növekedése nem volt olyan gyors 2008-ban, mint 2006-
ban és 2007-ben. 

A 2008-as felmérésben a következő szabványok szerint 
kiadott tanúsítványok statisztikai adatai szerepeltek: 

• ISO 9001, a minőségirányítási rendszerekről (az 
ISO 9001:2000 és a 2008. november 15-én közzé-
tett ISO 9001:2008 együtt); 

• ISO 14001:2004, a környezetközpontú irányítási 
rendszerekről; 

• ISO/TS 16949:2002, az ISO 9001 alkalmazásáról 
az autóipari ágazatban; 

• ISO 13485:2003, az ISO 9001 alkalmazásáról az 
orvostechnikai eszközökre vonatkozóan; 

• ISO/IEC 27001:2005, az információbiztonsági 
irányítási rendszerekről. 

• ISO 22000:2005 az élelmiszerbiztonsági irányítási 
rendszerekről (2008-ban első alkalommal). 

Ezek közül messze a legismertebb és a legtöbb helyen 
bevezetett szabvány az ISO 9001 és az ISO 14001. Vi-
lágszerte állami és magáncégek, kis- és nagyvállalkozá-
sok, gyártók és szolgáltatást nyújtó szervezetek alkal-
mazzák ezeket. Bár önmaguknak a szabványoknak a ta-
núsítás nem követelménye, mégis több ezer szervezet 
választja ezt a lehetőséget, mivel a megfelelőség füg-
getlen fél általi vizsgálata és megerősítése értéket ad 
működésükhöz. A tanúsítás lehet vevői vagy szabályozó 
követelmény is az adott tevékenységi területen. 
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A cikk a felmérés ISO 9001-re, ISO 14001:2004-re és 
ISO/IEC 27001:2005-re vonatkozó adataira tér ki rész-
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A cikk eredetileg a Szabványügyi Közlöny 2010. februári számában jelent meg. Az ISO Survey 2008-as kiadása alapján készült összeállítás
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letesebben. Ez utóbbit az teszi időszerűvé, hogy az in-
formációbiztonsági irányítási rendszerek tanúsítása te-
kintetében Magyarország is szerepel a legtöbb tanúsít-
ványt kiadó országok előkelő 10-es listáján. 

Az ISO 9001 (2000-es és 2008-as kiadás) és az ISO 
14001:2004 
A minőségirányítási rendszerek (MIR) követelményeit 
tartalmazó ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítványokból 
2008. december végéig legalább 982 832-őt adtak ki 176 
országban és gazdaságban (11..  áábbrraa). 

MIR tanúsítási okiratok száma a világon
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11..  áábbrraa::  aa  MMIIRR  ttaannúússííttvváánnyyookk  sszzáámmáánnaakk  aallaakkuulláássaa  11999933--ttóóll 

Ez a szám 3%-os növekedést jelent 2007-hez képest, 
amikor a kiadott tanúsítványok száma 951 486 volt (175 
országban). Ezen belül a szolgáltatások aránya 40%-ot 
tesz ki, amely jelentős változás a 2007-es 32%-kal 
összehasonlítva. A görbe lefutását vizsgálva az is kide-
rül, hogy a 2008-as 3%-os növekedés az előző évi 6%-
oshoz viszonyítva relatív csökkenés. A növekedés las-
sulását azonban a következők figyelembevételével kell 
szemlélni: 
- az ágazat-specifikus vagy szakma-specifikus, ISO 

9001-en alapuló szabványok száma folyamatosan 

növekszik, ami hatással van az eredeti szabvány sze-
rint kiadott tanúsítványok számára; 

- a tanúsítványok számát az is csökkenti, hogy a több 
telephelyre kiadott tanúsítványokat fokozatosan az 
összes telephelyet tartalmazó egy tanúsítvány váltja 
fel; 

- a 2006-os és a 2007-es adatok többféle forrásból 
(ISO tag-országok, akkreditáló testületek, tanúsítók 
stb.) származtak, és ez növelte a hibák számát. 

Az első 10 helyen az előző évi felméréssel összehason-
lítva kevés változás történt. Kína áll az élen 224 616 ta-
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núsítvánnyal, Olaszország a második (118 309), Spa-
nyolország a harmadik, (68 730), Japán a negyedik, 
amelyet Németország, az Egyesült Királyság, India, az 
USA, majd Franciaország követ. Összeurópai szinten 
1997 és 2008 között (12 év alatt) megháromszorozódott 
a tanúsítványok száma. 2003-ban volt egy törés, amikor 
a tanúsítványok száma némileg visszaesett, de ezután 
ismét folyamatosan emelkedett (feltételezhető, hogy az 
ISO 9001:2000 szabvány szerinti tanúsítások első cik-

lusa után az okirat-megújító eljárásokat nem rendelték 
meg azonnal, és a megújító auditok áthúzódtak a követ-
kező évre). 
A környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) köve-
telményeit tartalmazó ISO 14001 szabvány szerinti tanú-
sítványokból 2008. december végéig legalább 188 815-
öt adtak ki 155 országban és gazdaságban (22..  áábbrraa).

KIR tanúsítási okiratok száma a vil
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22..  áábbrraa::  aa  KKIIRR  ttaannúússííttvváánnyyookk  sszzáámmáánnaakk  aallaakkuulláássaa  11999966--ttóóll
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Ez a szám 2007-hez képest 22%-os növekedést jelent. A 
szolgáltatások előretörése itt is érzékelhető, arányuk a 
2007-es 29%-ról 34%-ra emelkedett. Az első 10 ország 
között az első 6 helyen ugyanazokat találjuk, mint az 
előző évben. Kína (39 195) után Japán (35 573), Spa-

nyolország (16 443), Olaszország, az Egyesült Királyság 
és a Koreai Köztársaság következik. Németország a 
hetedik, ő az USA-val cserélt helyet, Svédország a nyol-
cadik, Románia a tizedik. Franciaország ezúttal nem ke-
rült be az első 10-be. 
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Magyarországi adatok
A magyarországi adatok 2001 és 2008 között azt mutat-
ják, hogy a MIR tanúsítványok száma 2005-ig merede-
ken emelkedett, majd azt követően csökkent. A KIR ta-

núsítványok száma kisebb ütemben ugyan, de egyenle-
tesen növekedett (33..  áábbrraa). 

A MIR- és KIR-tanúsítások száma Magy
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33..  áábbrraa::  aa  MMIIRR--  ééss  aa  KKIIRR  ttaannúússííttvváánnyyookk  sszzáámmáánnaakk  aallaakkuulláássaa  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aazz  uuttóóbbbbii  éévveekkbbeenn  

Az ISO/IEC 27001:2005 
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A viszonylag új, ISO/IEC 27001:2005, az információbiz-
tonsági irányítási rendszerek (ISMS) követelményeit tar-
talmazó szabvány szerinti tanúsítványokból 2008 végéig 
legalább 9 246-ot adtak ki 82 országban és gazdaság-
ban (1. táblázat). A 2008-as világadatok 20%-os növe-
kedést jeleznek 2007-hez képest. Egyre több szervezet 
ismeri fel, hogy az információ az egyik legfontosabb ér-
ték. A szolgáltató szervezetek kapták a tanúsítványok 
legnagyobb részét, 94%-át. Ez az arány 2007-ben még 
90% volt. Az információbiztonsági tanúsítások területén 
Japán jár az élen, aki a kiadott tanúsítványoknak majd-
nem a felét (4 425) birtokolja, noha a 2007-es adatokhoz 
(4 896) képest ez csökkenésnek számít. India, az infor-
mációtechnológiai szolgáltatások globális szállítója fog-

lalja el a 2. helyet (813). Ezt követően az Egyesült Ki-
rályság (738), Tajvan (702), Németország (239), Kína 
(236), Olaszország (233), Spanyolország (203), az USA 
(168) és Magyarország (135) következik az első 10 or-
szág rangsorában. Reménykedésre az adhat okot, hogy 
Magyarország nemcsak az abszolút rangsorban, hanem 
a növekedés ütemét mutató listában is a tízedik. 

 2006. dec. 2007. dec. 2008. dec. 

Világ 5797 7732 9246 

Európa 1064 1432 2172 

Magyarország 54 81 135 

11..  ttáábblláázzaatt::  aazz  IISSMMSS  ttaannúússííttvváánnyyookk  sszzáámmáánnaakk  aallaakkuulláássaa  



A tanúsítványok alakulása az egyes ipari ágazatokban 
A felmérés kitér olyan adatokra is, mint a gazdaság, az ipar egyes 
szektoraiban kiadott tanúsítványok száma. Ezek az adatok azonban 
csak becslések, mert nem minden adatforrás tartalmazott pontos 
részleteket erre vonatkozóan. Előfordulhat az is, hogy az ipari 
ágazatokban az országonként kiadott tanúsítványok számának 

összege meghaladhatja az országonkénti összes tanúsítványok 
számát, mivel egy tanúsítványon több ágazat kódja (scope) is 
szerepel. 
A következő táblázatok a világon és Magyarországon az első 5 ipari 
ágazatban 2008-ban érvényes tanúsítványok számát tartalmazzák a 
vizsgált 3 szabványra vonatkozóan (22..,,  33..,,  44..  ttáábblláázzaatt). 

ISO 9001 
Világ Építőipar 

 

Fém alap-
anyagok és 
fémfeldolgozási 
termékek 

Nagy- és kiskereske-
delem; jármű, motor, 
személyes és háztar-
tási eszközök javítása  

Elektromos és 
optikai berende-
zések 

Egyéb szolgáltatások 

Kiadott tanúsítvány (db) 76 043 64 518 46 180 42 601 41 404

Magyarország Nagy- és 
kiskereskedelem; 
jármű, motor, sze-
mélyes és háztartási 
eszközök javítása 

Építőipar Egyéb szolgáltatások Elektromos és 
optikai berende-
zések 

Fém alapanyagok és 
fémfeldolgozási ter-
mékek 

Kiadott tanúsítvány (db) 1346 1151 997 642 594

22..  ttáábblláázzaatt::  AAzz  IISSOO  99000011  sszzeerriinnttii  22000088--bbaann  éérrvvéénnyyeess  ttaannúússííttvváánnyyookk  sszzáámmaa  
aa  vviilláággoonn  ééss  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aa  ttaannúússííttvváánnyyookk  sszzáámmaa  sszzeerriinntt  vveezzeettőő  55  áággaazzaattbbaann  

ISO 14001 

Világ Fém alapanyagok 
és fémfeldolgozási 
termékek 

Építőipar Elektromos és optikai 
berendezések 

Nagy- és kiskereskedelem; 
jármű, motor, személyes és 
háztartási eszközök 
javítása 

Gumi- és 
műanyag 
termékek 

Kiadott tanúsítvány (db) 10 507 9696 9339 7824 5536

Magyarország Építőipar 

 

Elektromos 
és optikai 
berendezése
k 

Nagy- és kiske-
reskedelem; jármű, 
motor, személyes és 
háztartási eszközök 
javítása  

Fém alapanyagok és 
fémfeldolgozási termékek  

Egyéb 
szolgáltatások 

Kiadott tanúsítvány (db) 284 150 115 92 91

33..  ttáábblláázzaatt::  AAzz  IISSOO  1144000011  sszzeerriinnttii  22000088--bbaann  éérrvvéénnyyeess  ttaannúússííttvváánnyyookk  sszzáámmaa  
aa  vviilláággoonn  ééss  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aa  ttaannúússííttvváánnyyookk  sszzáámmaa  sszzeerriinntt  vveezzeettőő  55  áággaazzaattbbaann  

Magyar Minőség XIX. évfolyam 03. szám 2010. március 36/53 oldal



  
ISO 27001 

Világ Információ-tech-
nológia 

Egyéb szolgáltatá-
sok 

Közigazgatás Pénzügyi közvetítés, 
ingatlan, bérbeadás 

Közlekedés, raktározás és 
kommunikáció 

Kiadott tanúsítvány 
(db) 

1152 228 79 68 63

Nagy- és kiskereskedelem; 
jármű, motor, személyes és 
háztartási eszközök javítása 

Magyarország Információ-tech-
nológia 

Egyéb szolgáltatá-
sok 

Műszaki 
szolgáltatá-
sok 

Szállítás és logisztika  

Pénz- és ingatlanügyek 
Kiadott tanúsít-
vány (db) 

34 27 8 8 6

44..  ttáábblláázzaatt::  AAzz  IISSOO  2277000011  sszzeerriinnttii  22000088--bbaann  éérrvvéénnyyeess  ttaannúússííttvváánnyyookk  sszzáámmaa  aa  vviilláággoonn  ééss  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aa  ttaannúússííttvváá--
nnyyookk  sszzáámmaa  sszzeerriinntt  vveezzeettőő  55  áággaazzaattbbaann  

 
Összefoglalás
A pénzügyi válság hatására a tanúsítási aktivitás nem 
csökkent. Ez világos jelzése annak, hogy a tanúsítás a 
világgazdaság nélkülözhetetlen eszközévé vált, és a ta-
núsítványok a krízis idején is megőrizték vonzerejüket. 
Az adatok vizsgálata fényt derít Kína kivételes teljesít-
ményére is, amely a felmérésben szereplő irányítási 
rendszerszabványok esetében az első 10 ország között 
foglal helyet, az ISO 9001 és az ISO 14001 tanúsítások 
tekintetében pedig immár második éve listavezető. 

2009-ben az ISO közzétette az összes, a földrészenként 
és az országonként kiadott tanúsítványok számát és az 
ezzel kapcsolatos elemzést. A dokumentumnak, az ISO 
Survey 2008-nak fő adatai az ISO honlapján 
(www.iso.org) díjmentesen hozzáférhetők, a teljes verzió 
CD-ROM változata pedig az ISO nemzeti tagtestületeinél 
(MSZT) megrendelhető. 

 
_______________________________________________________________________________________________  
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KKaaiizzeenn,,  mmiinntt  aa  vveesszztteessééggccssöökkkkeennttééss  mmóóddsszzeerree  
DDrr..  NNéémmeetthh  BBaalláázzss  

 
Az utóbbi időben számos vállalat találja szembe magát a 
bevételek és a piaci árak jelentős csökkenésével. A nye-
reségesség és likviditásának megőrzése érdekében a 
költségeket (kiadásokat) hozzá kell igazítani a lecsökkent 
árbevétel szinthez. 
A versenyképesség és hatékonyságnövelés érdekében 
egyre több vállalat alkalmazza a Lean menedzsment 
módszert Magyarországon is jelentős eredményeket el-
érve (BOSCH, AUDI, GE, JABIL, FESTO, AUTOLIV, 
RÁBA, HAJDU Autóipari Zrt, MARS...). 

A Lean menedzsment lényege, hogy az érték előállítási 
folyamat (Értékáram) átfutási idejét csökkentjük a hozzá-
adott 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. Tehát veszteség, ha olyan ter-
méket vagy szolgáltatást állítunk elő, amire nincs igény, 
ha feleslegesen erőforrásokat, energiát használunk fel 
ennek érdekében. (11..  áábbrraa) 

 
11..áábbrraa::  ÉÉrrttéékkáárraamm
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Az értékáram-központú megközelítés, nem egy egyszerű 
fűnyíróelv szerű (pl.: -10%) költségcsökkentést takar, 
hanem a vevői igények kielégítéséhez szükséges tevé-
kenységek és azok erőforrásigényének szisztematikus 
átgondolását, a folyamatainkban, működésünkben lévő 
veszteségek feltárását és csökkentését, ami megalapo-
zott, a valós igényekhez és lehetőségekhez igazodó, 
hosszútávon is eredményes költségcsökkentéssel jár. 
A Lean filozófiát alkalmazva a vállalatok hatékonyan (ke-
vesebb erőforrás felhasználásával), gyorsabban és ru-
galmasabban tudnak reagálni a vevők igényeire, ezzel 
jelentősen növelve cégük versenyképességét és a cégen 
belüli tőkeforgási sebességet. 
A Lean menedzsment bevezetés eszköze a Kaizen, 
amely segítségével a működésben lévő veszteségeket 
szisztematikusan feltárjuk és csökkentjük úgy, hogy a 
sztenderdek, folyamatok fejlesztésén keresztül mindig 
magasabb színvonalra emeljük az adott terület működé-
sét. 
A Kaizen, japán szó (22..  áábbrraa), amely az egész világon 
elterjedt filozófia és kezdeményezés. 

 
22..áábbrraa::  KKaaiizzeenn  éérrtteellmmee  

A Kaizen, magyarul folyamatos fejlesztést jelent, a szer-
vezet dolgozói által végzett jobbítások sorozata, amelyen 
keresztül folyamatosan feltárják és megoldják a műkö-
désben lévő problémákat, ezáltal egyre magasabb szín-
vonalra emelve a működést és a vállalat által előállított 
termékek és szolgáltatások színvonalát. 
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. 
Más módszer – más eredmény 
A ma sok vállalat gyakorlatában elterjedt eredmény és 
mutatószám centrikus megközelítéstől eltérően, a Kaizen 
a módszerek (folyamatok) fejlesztésére koncentrál, oly 
módon, hogy a működésben feltárt (felmerült) problé-
mákból kiindulva, azok okait keresi és szünteti meg, így 
nem az ideiglenes, rövid távú megoldásokon, tűzoltáson, 
hanem a fenntartható hosszú távú, szisztematikus fejlő-
désen van a hangsúly. 
A Kaizen, olyan módszerbeli változtatás amely eredmé-
nyeképpen csökkentjük a folyamatban lévő vesztesége-
ket és javítjuk az eredményt. 
A Toyota vállalatnál Taichi Ohno 7 veszteség fajtát 
(7 MUDA) különböztetett meg: 

1. Túltermelés  Ha olyan terméket, vagy szolgáltatást állí-
tunk elő, amire még nem volt igény 

2. Hibás termékek 
gyártása, selejt 

Olyan termékek előállítása, ami nem felel 
meg a vevői igényeknek 

3. Anyagmozgatás Túl bonyolult, felesleges anyagmozgatás, 
felesleges mozgatási utak 

4. Készlet  Készlet felhalmozása, ami elfedi a problé-
mákat és többlet költséget okoz 

5. Felesleges tevé-
kenységek 

Felesleges folyamatelemek, ellenőrzések, 
keresgélés, telefonok… 

6. Késés/Várakozás 
Állásidő, felesleges várakozás, ami alatt az 
erőforrásokért fizetünk, de nem tudjuk 
megfelelően kihasználni őket 

7. Felesleges mű-
veletek 

Felesleges mozdulatok, a szükségesnél 
bonyolultabb műveletek 
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Ezen veszteségek közül a termelő vállalatoknál talán az 
egyik legnagyobb potenciál a készletekben van, ugyanis 
itt a költségek körülbelül 50-60% az anyagköltség. 
A 8-ik MUDA-nak a japánok az (emberi) képességek 
nem megfelelő kihasználását tekintik, tehát, ha egy em-
ber a képességei alatti feladatot lát el (pl.: fejlesztő mér-
nök, műszaki rajzolóként dolgozik). 

8. Ki nem hasz-
nált képes-
ségek  

Az ember a képességei alatti felada-
tot lát el, vagy ha dolgozókban rejlő 
tudást és tapasztalatokat nem hasz-
nosítjuk. 

A tevékenységeket hozzáadott érték termelő képesség 
szempontjából 3 kategóriába oszthatjuk (33..  áábbrraa):  

• hozzáadott értéket termelő tevékenységek (amiért 
a vevő fizet) 

• jelenlegi működés szempontjából szükséges, de 
hozzáadott értéket nem termelő veszteségek 
(MUDA I) 

• és szükségtelen, hozzáadott értéket nem termelő 
veszteségek (MUDA II)  

 
33..  áábbrraa::  TTeevvéékkeennyyssééggeekk  ffeelloosszzttáássaa  
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A Veszteségek csökkentése során egy logikus utat jelöl 
ki a Kaizen 3 lépése 

1. Kiküszöbölés 
2. Csökkentés  
3. Változtatás  

Ha fejlesztjük a folyamatokat, 
 először azokat a veszteségeket keressük (MUDA II), 

amelyek hozzáadott értéket nem termelnek és nem is 
szükségesek, ezeket igyekszünk teljesen kikü-
szöbölni (felesleges telefonok, átcsomagolás, keres-
gélés, hibák, készletek, mozgatások). 

 A következő lépésben azokat a tevékenységeket ke-
ressük, amelyek hozzáadott értéket nem termelnek, 
de szükségesek (MUDA I), az ezekre fordított időt és 
erőforrásokat igyekszünk minimálisra csökkenteni 
(termékátállások, jóváhagyások, jelentések, egyez-
tetések, ellenőrzés) 

 A harmadik lépésben pedig a maradék tevékenysé-
get, erőforrást igyekszünk úgy megváltoztatni, fej-
leszteni, átcsoportosítani, hogy a munkának minél 
nagyobb része hozzáadott érték teremtő tevékenység 
legyen. 

Kaizen szemlélet 
A Kaizen nem csak egy módszer hanem egy gondolko-
dás mód, ahogy a vállalat dolgozói a napi munkájukat 
végzik. 
A Kaizen szemlélet lényege a következőkben foglalható 
össze:  
1. A vevői igényekből indulj ki! (külső-, belső vevő) 
2. A probléma egy lehetőség! Keresd a fejlesztési lehe-

tőségeket! 

3. Azonnal reagálja a problémákra! 
4. Ne a kifogásokat keresd, hanem a megoldást! 
5. Minden nap fejlessz valamin! 
6. Lépésről lépésre haladj, ne akard egyszerre megvál-

tani a világot! 
7. Ne a bűnbakot keressük, hanem az okot! 
8. Ne a tökéletesre törekedjünk! Kezdjük el megvalósí-

tani! 
9. Annyit ér egy ötlet, amennyi megvalósul belőle! 
10. Vond be az érintetteket és nyerd meg a támogatásu-

kat! 
11. 5-ször tegyük fel a „Miért?” kérdést, hogy megtaláljuk 

és kiküszöböljük az alapvető okot! 
12. Szabványokkal tartsd fent a fejlesztés eredményeit! 
A Kaizen formái 
A Kaizen egy a vállalatnál folyamatosan végzett tevé-
kenység, amely nem egy-két kijelölt felelős feladata, ha-
nem a dolgozótól a felső vezetőig mindenki részt vesz 
benne. Ennek megfelelően a Kaizen-nek 3 szintjét 
szoktuk megkülönböztetni: 
 Az egyén Kaizen (egyéni javaslatok, amit a dolgozó 

önállóan meg is tud valósítani) 
 A csoportos Kaizen (minőségkörök), amikor egy adott 

probléma megoldására önszerveződően egy team 
alakul, akik közösen dolgoznak a probléma megoldá-
sán és az új módszer (szabvány) kialakításán és be-
vezetésén. 

 Vezetés által irányított Kaizen, amikor a vezetés által 
meghatározott területen és témában egy kijelölt cso-
port dolgozik egy fejlesztési feladat megoldásán (5S 
bevezetés, Cellakialakítás, gyors átállás) 
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A vezetés által irányított Kaizen-ek egy a hazai gyakor-
latban is igen jól működő formája a Kaizen workshopok 
lebonyolítása, ahol a vezetés által kijelölt területen az 
érintettek bevonásával, egy néhány napos intenzív 
Kaizen akciót végzünk és a workshop végére konkrét, 
kézzelfogható eredményeket érünk el a terület teljesít-
ményének fejlesztésében (termelékenység, átfutási idő, 
minőség, kapacitás kihasználás, terület kihasználás) 
A Kaizen workshop tipikus forgatókönyve a követ-
kező: 

1. Terület kijelölése, téma meghatározása, teamek 
kialakítása, célok, mutatók meghatározása 

2. Tényállapot felmérés (adatgyűjtés), területbejárás, 
fényképezés, mérés, veszteségelemzés (okok) 

3. Koncepciókialakítás, fejlesztési javaslatok kidolgo-
zása (Kaizen javaslatok), köztes prezentáció (A 
fejlesztési koncepció bemutatása és értékelése) 

4. Átállás az új működésre, a Kaizen akciók megva-
lósítása 

5. Hatékonyságmérés (A fejlesztések eredményei-
nek nyomon követése, mérése) 

6. Záró prezentáció (A fejlesztése eredményeinek 
dokumentálása és prezentálása) 

7. Szabványosítás + oktatás (az elért eredmények 
fenntartása érdekében) 

A fejlesztések során a legtöbb vállalat először a termelés 
hatékonyságának fejlesztésére és a munkaerő haté-
konyságra koncentrál, pedig a teljes értékteremtő lánc-
ban a beszállítótól a vevőig számos további igen jelentős 
potenciál van. Ha a Kaizen tevékenységet kiterjesztjük a 
belső logisztikára és a beszállítók fejlesztésére is, akkor 

a készletek csökkentése révén igen jelentős megtakarí-
tások érhetők el. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy az egymástól elkülönült, 
az adott területi problémákból kiinduló Kaizen tevékeny-
ségek sokszor nem hozzák meg a tőlük várt eredménye-
ket, mert csak lokális javulást (optimalizálást) eredmé-
nyeznek (a készletet csökkentettük a gyártó cellában, de 
a rendelési gyakorlaton nem változtattunk, így most a 
raktárban van több készlet). Hiába nagyon hatékony a 
gyártási folyamatom, ha előtte a megbízhatatlan beszál-
lítók miatt jelentős készletet kell tartanom. Annak érde-
kében, hogy az egyes Gemba Kaizen akciók ne csak 
részeredményekre vezető helyi javulásokat, hanem tar-
tós, termelési rendszer szintű eredményeket hozzanak 
és azonosítani lehessen azokat a területeket, ahol a leg-
nagyobb eredmények várhatók a fejlesztési akcióktól, a 
Kaizen workshopok elindítása előtt célszerű az érintettek 
bevonásával egy Értékáram feltérképezést és elemzést 
végezni. Az értékáram feltérképezés során közösen 
összeírjuk az érték előállítási folyamat egyes tevékeny-
ségeit, és abban azonosítjuk a hozzáadott értéket tartal-
mazó tevékenységeket és a veszteségeket és ezek is-
meretében határozzuk meg azokat a fejlesztési 
intézkedéseket (Kaizen akciók), amelyekkel csökkent-
hető a folyamat átfutási ideje és növelhető a hozzáadott 
érték aránya a folyamatban.  
A Lean bevezetése és a veszteségcsökkentés akkor 
hozza tehát a legjobb eredményeket, ha a teljes értékte-
remtő láncot -a beszállítótól a vevőig- sikerül vevői igé-
nyekhez igazodva, minimális veszteséggel működtet-
nünk. 
______________________________________________  
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TTiisszztteelltt  OOllvvaassóó!!
A Magyar Minőség megalakulása óta folyamatosan fi-
gyelemmel kísérte és kíséri az EFQM (European 
Foundation for Quality Management) létrejöttét és a mo-
dell hazai alkalmazását, melyek jelentőségét a hazai 
gazdaság számára a Szerkesztőbizottság nagyra érté-
keli. Ezért szívesen és örömmel teljesítettük az EFQM 
hazai partnerszervezete, a Szövetség a Kiválóságért 

Közhasznú Egyesület kérését állandó rovat indítására, a 
Kiválóság Kultúra eredményeinek népszerűsítése és ter-
jesztése céljából. 

A rovat indításaként a továbbiakban közöljük az Egye-
sület elnökének bevezetőjét, továbbá a rovat első szak-
cikkét. Főszerkesztő

BBeevveezzeettőő  
SSuuggáárr  KKaarroolliinnaa,,  aazz  EEggyyeessüülleett  eellnnöökkee

A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület 2006 
szeptemberében kezdte el önálló működését. Mint az 
EFQM (European Foundation for Quality Management) 
magyarországi partnerszervezete, az elmúlt években 
komoly erőfeszítéseket tettünk azért, hogy a Kiválóság 
Kultúra és az azt jelképező EFQM Kiválóság Modell mi-
nél szélesebb körben válhasson ismertté és elismertté a 
hazai szervezetek körében. Örömmel szeretnénk tájé-
koztatni róla, hogy a Magyar Minőség Társaság támo-

gatásával e lapban elindul a rendszeresen megjelenő 
„EFQM rovat”, mely mindazon olvasók igényét szeretné 
kielégíteni, akik már ismerik a Kiválóság Kultúra területét 
és arról további aktuális információt szeretnének kapni, 
vagy még nem kerültek vele kapcsolatba és nyitottak an-
nak megismerésére. Bízunk benne, hogy hasznosnak és 
tartalmasnak ítélik a rovatban megjelenő írásokat, és fo-
lyamatosan várjuk szíves véleményüket. 

AAzz  EEFFQQMM  mmooddeellll  aallkkaallmmaazzáássáánnaakk  hhaattáássaa  aa  KKaanniizzssaa  TTrreenndd  KKfftt..  tteelljjeessííttmméénnyyéérree  
KKoozzmmaa  BBaalláázzss  

 
Az 1949-től kereken negyven éven át működő Kanizsa 
Bútorgyár megszűnésével, annak helyén létrejött a Kani-
zsa Trend Kft, a német alapítású Steinhoff Trend Design 
vegyesvállalata. Mára a cég a világ számos részén mű-
ködő, több mint 100 vállalatból álló Steinhoff Cégcsoport 
dinamikusan fejlődő tagjaként Magyarország vezető bú-
torgyára lett. 
Társaságunk a magyarországi bútorgyártó cégek közül 
elsőként vehette át 1997-ben az MSZ EN ISO 9001:1994 
minőségbiztosítási és 1998-ban az MSZ EN ISO 

14001:1996 környezetirányítási szabványnak megfele-
lően működtetett rendszerek meglétét elismerő tanúsító 
okleveleket. 2006-ban a menedzsmentben személyi vál-
tozások történtek, amelynek hatására a vezetőség új ala-
pokra kívánta helyezni a szervezeti kultúrát. Ezen tö-
rekvés megvalósításának alapeszközévé az EFQM Kivá-
lósági Modellt választotta a vezetőség. A későbbiekben 
bemutatott tevékenységek módszereit helyhiány miatt 
nem részletezem, egy benchmark együttműködés során 
viszont van lehetőség a konkrét példák bemutatására. 

Megjegyzés
Minőségügyi vezető, Kanizsa Trend Kft.



Európa 14 vezető vállalata 1988-ban kidolgozott egy 
menedzsment modellt (Európai Üzleti Kiválósági Modell), 
amely segítséget ad, hogy egy vállalat minél magasabb 
szinten tudjon megfelelni a különböző üzleti kihívások-
nak. Terjesztésével egy alapítványt, a brüsszeli székhe-
lyű EFQM-et (European Foundation for Quality 
Management) bízták meg. Ez a modell nem a termék 
vagy szolgáltatás minőségét, hanem az egész szervezet 
tevékenységének, működésének kiválóságát helyezi a 

középpontba. 
Az EFQM kiválósági modell 9 fő területre kiterjedően 
tartalmaz követelményeket; egyrészt az alkalmazott 
módszerekre, másrészt az elért eredményekre vonatko-
zóan. A követelmények minden vállalati területet és 
szintet átfognak. Az összesen 32 konkrét követelmény 
értékelése meghatározott szempontok alapján, pontrend-
szer segítségével történik. 

 

 
11..  áábbrraa  EEFFQQMM  KKiivváállóóssáágg  MMooddeellll  

Magyar Minőség XIX. évfolyam 03. szám 2010. március 44/53 oldal



A kiválóság értelmezése többféle lehet; minden szerve-
zetnek magának kell megfogalmaznia, hogy mely terü-
leteken célja és lehetősége a legjobbak közé kerülni. A 
Kanizsa Trend számára a leglényegesebb kiválósági te-
rületek, alapelvek: 

• Eredményorientáltság, 

• Vevőközpontúság, 

• Dolgozók fejlesztése és bevonása 

• Folyamatos tanulás, innováció és fejlesztés, 

• Partneri kapcsolatok fejlesztése. 
A meglévő ISO rendszerek és a szervezeti kultúra jó ki-
indulási alapot biztosítottak a Kiválóság Modell beveze-
téséhez. A Kanizsa Trend termékei (közel 150 modell, 
több mint 5000 variációs lehetőséggel) egyedi vevői spe-
cifikációk alapján gyártódnak, így a vevőközpontúságnak 
hatalmas szerepe van a szervezet működésében. A vál-
lalat a kereskedő partnereken keresztül kommunikál a 
végfogyasztóval, így közvetlen kapcsolatba nem kerül a 
gyártó és végfogyasztó. Vajon hogyan lehet ilyen eset-
ben megérteni és azonosítani a vevői igényeket? 
Részben más az igénye a kereskedő partnernek (meg-
felelő haszonkulcs és forgalom elérése) és a végfo-
gyasztónak (jó ár-érték arány), ugyanakkor közös ben-
nük a kiemelkedő minőség és szolgáltatás iránti kimon-
dott és látens elvárás. 
Mivel kettős elvárásnak kell megfelelni, ezért felülvizs-
gálatra kerültek a vevői (B2B és B2C) elégedettségi fel-
mérések. Speciális, az adott réteg igényeit feltérképező 
módszerek alkalmazásával szegmentáltan sikerült be-
azonosítani az elvárásokat. Évente négy alkalommal ke-
rül sor fejlesztési megbeszélésre, ahol a kereskedő part-

nerek tovább adják a végfogyasztói elvárásokat, látens 
igényeket. A vevői elvárások tisztázása alapján célzott 
modellfejlesztések indultak el, amelyek eredményekép-
pen javult az új modellfejlesztések sikeressége. 

50

60

70

80

90

100

2005/2006

%

2006/2007 2007/2008
Sikeres modellek aránya Cél

 
22..áábbrraa  MMooddeellllffeejjlleesszzttéésseekk  ssiikkeerreessssééggee  
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B2C Ha ismét felmerülne a bútorvásárlás 
igénye, Ön venne-e ismét Andante-t? 
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44..áábbrraa  VVééggffooggyyaasszzttóóii  ((  BB22CC  ))  ffeellmméérrééss  

 

B2B Mennyire elégedett az andante bútorokkal? 
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55..áábbrraa  KKeerreesskkeeddőő  ppaarrttnneerrii  ((BB22BB))  ffeellmméérrééss  

 

 
66..áábbrraa  ÜÜzzeemmii  eerreeddmméénnyy  
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77..áábbrraa  MMiinnőőssééggkkööllttssééggeekk  aallaakkuulláássaa  
Lehet bármennyire jó egy szervezet, ha rendszeresen nem 
hasonlítja össze magát más szervezetekkel, nem értékeli fo-
lyamatait rendszeresen. A Benchmark egy jó, de sajnos keve-
sek által használt módszer arra vonatkozóan, hogy folyamato-
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san fejleszteni lehessen egy szervezet működését, eredmé-
nyességét. Ha egyszer valaki feltalálta a golyóstollat vagy a 
gyufát (mindketten magyarok voltak), akkor nekünk, azoknak 
a kifejlesztésébe felesleges belefognunk. Fordítsuk inkább az 
energiánkat az adott termék (szolgáltatás) tökéletesítésére, 
más szervezeteknél megfigyelt jó gyakorlatok szervezetünk 
adottságaira történő adaptálásával. Sajnos sok az olyan szer-
vezet, amelyek nem kívánják megosztani tudásukat másokkal, 
így első körben a cégcsoporton belül kezdtük el a benchmark 
tevékenységünket. Évente négy alkalommal a marketing, a 
termékfejlesztés, a termelés és a minőségügy témakörében 
megbeszéléseket tartunk, a hazai és export piacon megszer-
zett ismereteket, az új, sikeres modellek dokumentációit meg-
osztjuk cégcsoporton belül. Rendszeres benchmark-látogatá-
sokat végzünk a cégcsoport európai kárpitos üzemeiben, 
amely látogatások és az együtt gondolkodás eredményekép-
pen létrehoztunk egy intraneten alapuló tudásbázist. Ezt a tu-
dásbázist naprakészen tartjuk, a felmerülő problémákat és az 
azokra hozott helyesbítő intézkedéseket megosztjuk egymás 
közt. A rendszer arra is képes, hogy a felmerülő problémákra 
megoldási javaslatot kérjünk a többi gyártól. Minden bizonnyal 
számos termelő egységnél dolgozó műszaki szakember álma 
egy ilyen rendszer, amelynek segítségével a problémák meg-
oldása illetve megelőzése sokkal egyszerűbbé válik.  
Az EFQM Kiválósági Modell egyértelműen kimondja, hogy a 
kiválóságra törekvő szervezetnek küldetését és jövőképét egy 
világos, az érintettek elvárásaira összpontosító stratégia se-
gítségével kell megvalósítania. A dolgozók bevonása az üzleti 
célok elérésének érdekében egyike a legnehezebb feladatnak. 
Az első és legfontosabb, hogy a dolgozók megértsék és azo-
nosuljanak a Kanizsa Trend vezetősége által meghatározott 
stratégia egyik kulcs elemével: az egymás iránti bizalommal 
és minőségtudatossággal. Mit is jelent ez a mindennapokban? 
Felmérést végeztünk a dolgozók körében, hogy miért is van 
szükség minőségellenőrzésre. Miért kell az általuk végzett te-
vékenységet ellenőrizni, kontrollálni? A válasz több mint meg-
döbbentő volt: nem bíznak a kollégáikban. Vajon miért hisszük 
el az orvosnak, hogy jó gyógyszert fog nekünk felírni betegség 

esetén? Miért hisszük el a gyógyszerésznek, hogy azt a piru-
lát kapjuk, amit az orvos felírt? A válasz egyszerű: bízunk 
bennük. Ezt a bizalmat kellett a szervezeten belül újra kiala-
kítani. Meg kellett értetni a munkatársakkal, hogy a belső vevő 
is „király”, hiszen az általuk elvégzett részfolyamat eredmé-
nyeképpen továbbadott alkatrész (információ) a következő 
kollégának a kiindulási alap. Ha rosszul végzem a munkámat, 
és nem megfelelő alkatrészt (információt) adok tovább, kárt 
okozok a sorban utánam következőnek. Ezen oknál fogva be-
vezettünk egy Bonusz-Malusz rendszert, melynek hatására a 
belső hibák 30%-al csökkentek rövid időn belül. 
Jó eredményeket elérni, tartósan kiváló minőséget produkálni, 
vevői elégedettséget kivívni csak úgy lehet, ha kiemelt figyel-
met fordít egy szervezet a humán erőforrás menedzselésére. 
Az EFQM Kiválóság Modell tökéletes irányt mutat ebben a te-
vékenységben. Ma, amikor szinte mindenki az olcsó munka-
erejű, nagyobb profitot eredményező országokban gyártatja 
termékeit, végezteti el szolgáltatásait (call centerek, stb.), ne-
künk, Európában maradó vállalatoknak csak egyféleképpen 
lehet felvennünk a versenyt: a tudással és az innovációval. Az 
innováció nem véletlenül kapott kiemelt szerepet az új 2010-
es EFQM Modellben. Tömegtermelésben alul maradunk a 
keleti konkurenciával szemben, a hozzáadott innovatív érték 
viszont még sokáig versenyelőnyt biztosíthat számunkra. 
Összefoglalás 
Az EFQM Kiválóság Modell alkalmazásával egy szervezet ké-
pes lehet arra, hogy kitűzött céljait elérje, jövőjét hosszú távra 
biztosítsa. Nagyon sok diagrammon be lehet mutatni egy 
szervezet kiválóságát, az elért eredményeket. Mivel a Kanizsa 
Trend egy profitorientált cég, ezért a tulajdonos számára két 
legfontosabb kulcs mutatóval szeretném zárni írásomat: 3 év 
alatt az üzemi eredményt közel 280%-al sikerült növelni, a mi-
nőségköltségeket pedig 68 %-al csökkenteni. Biztosak va-
gyunk abban, hogy az EFQM Kiválóság Program szisztemati-
kus alkalmazása nélkül ezt az eredményt nem tudtuk volna 
elérni. 
______________________________________________  
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- 1984 - 1991. között a GTE Minőségellenőrzési szakosztály 
titkáraként dolgoztam a GTE-nél, az OKISZ - nál a vizsga-
köteles szaktanfolyamokon előadó voltam. 1991-ben részt 
vettem a Magyar Minőség Társaság megalakulásában, 
majd 10 éven keresztül annak ügyvezető igazgatója vol-
tam. 

- Tagja vagy a Magyar Minőség szerkesztőbizottságának, 
de kapcsolatban állsz más újságokkal is. Országos minő-
ségügyi konferenciák és rendezvények állandó résztve-
vőjeként ismerünk. Miért tulajdonítasz mindezeknek nagy 
jelentőséget?  
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- Szerkesztőbizottsági munkám és a konferenciákon való 
részvétel célja egyaránt a szakmai ismereteim folyamatos 
bővítése, kapcsolatok tartása valamint szakcikkek bizto-

 

„Kitüntetéseimet a társadalmi, és a szakmai 
munka elismeréseként értékelem.” 

 
Pákh Miklós 

Beszélgetés Pákh Miklóssal 

JJóókk  aa  lleeggjjoobbbbaakk  kköözzüüll  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr 

 
- Kedves Miklós! Kezdjük egy rendhagyó bemutatkozással. 

Gazdag életutadból mit emelnél ki, ha egy rövid szakmai 
önéletrajz felvázolására kérnélek? 

- Tanulmányaim befejezése után az első munkahelyemen a 
minőségellenőrzés területén dolgoztam. A szakmai és a 
gyakorlati ismeretek érdekében elvégeztem a MTESZ-
GTE III-II. vizsgaköteles minőségbiztosítási szaktanfolya-
mokat, majd az AMR tanfolyamot. A Mérnöki Tovább-
képző Intézetnél 1968-ban vizsgát tettem a 2 éves felső-
fokú műszaki ellenőrzési vezetőképző tanfolyamon. 

- Mit jelent számodra a minőség? Kérdésemet a szakmai 
önéletrajzodban leírtak mellett főként az motiválta, hogy 
köztudott: a Magyar Minőség Társaság alapító tagja vagy 
és sokáig első számú vezetője voltál. 

Megjegyzés
Ügyvezető igazgató, IFKA- Minőségfejlesztési Központ



sítása a lap számára. Több esetben munkahelyem képvi-
seletében veszek részt a rendezvényeken. 

- Több kitüntetés és elismerés birtokosa vagy. Melyiket és 
miért értékeled a legfontosabbnak? 

- Az elmúlt évtizedekben több elismerést, és kitüntetést kap-
tam: 1983-ban és 1988-ban Ipari Miniszter "Kiváló munká-
ért" kitüntető jelvény, 1998-ban Gazdasági Minisztérium 
"Miniszteri elismerő" oklevél. 1994-ben és 1999-ben Ma-
gyar Minőség Társaság érem, a minőség fejlesztéséért 
végzett eredményes társadalmi szakmai munkáért. 

- Kitüntetéseimet a társadalmi, és a szakmai munka elisme-
réseként értékelem. A minisztériumi kitüntetések azt je-
lentették, hogy állami szinten is értékelték a minőség és a 
csatlakozó szakmai területen végzett társasági és egyéni 
munkát, valamint együttműködést az országos érdekeket 
szolgáló minőségügyi feladatok végrehajtásában. 
A Társasági Érem azt jelentette, hogy az Igazgató Tanács 
elismerte az MMT-nél végzett szakmai munkát valamint a 
tagság és az érdeklődők részére nyújtott szolgáltatások 
biztosítását, vizsgaköteles tanfolyamokat, rendezvények 
szervezését, a havi társasági folyóirat megjelentetését. 

- Véleményem szerint a magyar minőség-szakma nagy 
öregjei közé tartozol. Kik voltak példaképeid? Mit tanultál 
tőlük? 

- Tanulmány és a munkahelyi tevékenység során példaké-
peim voltak Makay György MTI, Móga Győző GTE, Dr. 
Róth András OMFB - GTE, Prof. Dr. Veres Gábor OMFB - 
Veszprémi Egyetem. A felsorolt személyektől, és az álta-
luk képviselt szervezeteknél megtartott tanfolyamokon - 
rendezvényeken, a kiadott szakkönyveken keresztül ta-
nultam meg a minőségügy elméleti, és gyakorlati ismere-
teit. E tudásanyag birtokában véglegesen határoztam el, 
hogy a minőséggel kapcsolatos munkaterületen szeretnék 
tovább dolgozni. 

- Mit tanácsolnál mindazoknak akik „pályakezdők” a minő-
ség-szakmában? 

- A pályakezdőknek azt tanácsolom, hogy széleskörűen is-
merkedjenek meg a bel- és külföldi tudományos iroda-
lommal, és olvassák az ezzel kapcsolatos folyóiratokat. 
Vegyenek részt szakmai konferenciákon. Továbbá folya-
matosan építsék a személyi kapcsolatokat. Legyen kiemelt 
cél, hogy a minőségügyi szakemberek társadalmában is-
mertek legyenek és elismerést szerezzenek. 

- -Mi a hobbid? Hogyan szoktál lazítani, kikapcsolódni?  
- Kikapcsolódásként kora reggeli heti 3 - 4 alkalommal 

úszás, 2 alkalommal pedig társasági kártyajáték (bridge) 
szerepel a programomban. Kedvenc időtöltésem az olva-
sás, fotózás, kirándulás és alkalmanként színházba és 
moziba járás. További terveim hogy évenként részt vehes-
sek az országos minőségügyi rendezvényeken. 

- Beszélgetésünk elején leírtam, hogy aktivitásod, lendüle-
ted példa értékű. Mivel foglalkozol jelenleg és milyen to-
vábbi terveid, vágyaid, elképzeléseid vannak? 

- Jelenleg, mint nyugdíjas a TÜV Rheinland InterCert-nél 
dolgozom. Munkaterületem a vevőelégedettség vizsgálata, 
elemzése, valamint a kapott feladatok végrehajtása. Tagja 
vagyok az MMT folyóirat szerkesztő bizottságának. Három 
szakmai szervezetnek vagyok a tagja: Magyar Innovációs 
Szövetség, ISO 9000 FÓRUM, Magyar Minőség Társa-
ság. 

- Miként látod a hazai minőségügyi képzés helyzetét? 
- Örömmel vettem tudomásul, hogy az egyetemeken és 

főiskolákon minőségügyi- és környezetvédelmi szakem-
berképzés folyik, amelyről diplomát adnak. Ez biztosítja 
jövőben a gazdasági életben a szakember utánpótlást. 
Ebben a munkában segítséget nyújtanak a magyarországi 
minőségügyi szervezetek, mint például az Európai Minő-
ségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága, az ISO 
9000 FÓRUM, a Magyar Minőség Társaság, az IFKA Mi-
nőségfejlesztési Központ, a Szövetség a Kiválóságért 
Közhasznú Egyesület. 

- Köszönöm a beszélgetést. 
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AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  
  

 AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  ttiisszzttúújjííttóó  kköözzggyyűűllééssee  
22001100..  mmáájjuuss  1199..  sszzeerrddaa  11440000 
  22000099..  éévv  bbeesszzáámmoollóójjaa  
  22001100..  éévv  tteerrvveezzeettee  
  VVeezzeettőősséégg  vváállaasszzttááss  

 
  XXIIXX..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  

22001100..  NNoovveemmbbeerr  22--44..  
TTeerrvveezzeetttt  hheellyysszzíínn::  HHootteell  MMeerrccuurree  BBuuddaa  

TTeerrvveezzeetttt  ppáállyyáázzaattookk::  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  DDííjj  22001100..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  SSzzaakkiirrooddaallmmii  DDííjj  22001100..  
  AAzz  ÉÉvv  ((sszzaakktteerrüülleett  mmeeggnneevveezzééssee))  IIrráánnyyííttáássii  RReennddsszzeerrmmeenneeddzzsseerree  22001100..  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  ee--OOkkttaattááss  DDííjj  22001100..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  PPoorrttááll  DDííjj  22001100..  

TTeerrvveezzeetttt  eesseemméénnyyssoorroozzaatt::  
KKoonnffeerreenncciiaa--ssoorroozzaatt  aa  mmiinnőősséégg  aakkttuuáálliiss  kkéérrddéésseeiirrőőll,,  
PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  üünnnneeppééllyyeess  ááttaaddáássaa  aa  ggáállaavvaaccssoorráánn 

 
_________________________________________________________________________________________________  
 



MMeegghhíívvóó  aa  NNAATT  SSzzaakkmmaaii  NNaapprraa  
  

  
 
 
A nemzeti akkreditálás számára az elmúlt év a korábbi 
éveknél is több és nagyobb jelentőségű változást hozott. 
Ezek közül kiemelkedik a Nemzeti Akkreditáló Testület 
európai szakértői értékelése az európai és nemzetközi 
kölcsönös elismerési megállapodásokhoz csatlakozás 
megteremtésére. Az ennek érdekében végzett munka, a 
bekövetkezett változások, az elérhető előnyök és az új 
feladatok megismerése, megértése és elfogadása min-
den, a hazai akkreditálási tevékenységben érdekelt, illet-
ve érintett szervezet számára hasznos és szükséges. 
 

Ezzel a céllal a 
Nemzeti Akkreditáló Testület 

és a 
MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg 

május 6-án 
(jelentkezési lap mellékelve) 

SSzzaakkmmaaii  NNaappoott 
szervez.

HHOOGGYYAANN  TTOOVVÁÁBBBB  NNEEMMZZEETTII  
AAKKKKRREEDDIITTÁÁLLÁÁSS??  

A Szakmai Nap tervezett programja: 
09.30–10.00 Regisztráció 
10.00–10.15 A szakmai nap megnyitása 
 Lantos Géza, elnök 
 Nemzeti Akkreditáló Testület 
10.15–11.15 Az európai és nemzetközi kölcsönös 

elismerési megállapodásokhoz 
csatlakozás jelentősége és hatásai 
Előadó: Dr. Ring Rózsa, ügyvezető 
igazgató 
Nemzeti Akkreditáló Testület 

11.15-11.30 Szünet 
11.30–12.15 Az akkreditálási eljárások gyakorlati 

tapasztalatai 
Előadó: Dr. Oláh József, jogtanácsos 
Nemzeti Akkreditáló Testület 

12.15-  Konzultáció 

A Szakmai Nap helyszíne a Magyar Szabványügyi 
Testület 

Budapest, VIII. Horváth Mihály tér 1. szám alatti új 
székháza. 

______________________________________________  
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MMiinnőőssééggsszzaakkeemmbbeerreekk  TTaalláállkkoozzóójjaa  
Társaságunk 2010. február 13-án rendezte az immár ha-
gyománnyá vált esti Minőségszakemberek Találkozóját 
és a hozzá kapcsolódó délelőtti szakmai fórumot, mely-
nek résztvevői – a meghirdetett témának megfelelően – 
A MMT-vel évek óta együttműködő minőségügyi szerve-
zetek vezetői, tanácsadó és tanúsító cégek képviselői, 
valamint gyakorló szakemberek voltak. A délelőtti prog-
ramban témája: „Minőségügyi szervezetek 2010. évi ter-
vei, programjai” Levezető elnök – moderátor: Somogyiné 
Alabán Ildikó upstream integrált menedzsment rendszer 
fejlesztés vezető MOL Nyrt., Kutatás-termelés Divízió. 
 

 
  
  
  

  
Az ismertetett programok a a szervezetek weboldalán 
olvashatók: 
 
www.eoq.hu 
www.isoforum.hu 
www.ifka.hu 
www.kivalosag.hu 
 
Társaságunk éves programját pdf űrlap formátumban 
csatoljuk. Kérjük, hogy ennek kitöltésével javaslataikat, 
véleményüket szíveskedjenek részükre megküldeni! 
 
EEssttee  2200

0000
--ttóóll  hhaajjnnaallii  0022

0000
--iigg  kötetlen beszélgetés, 

gálavacsora korlátlan ételfogyasztással zene, tánc 
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXIIXX..  éévvffoollyyaamm..  0033..  sszzáámm  22001100..  

  

TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  
SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

ISO 9001 - Lean Hat Szigma - Kiválóság 2. rész – 
Dr. Balogh Albert

ISO 9001 - Lean Six Sygma - Excellence Part 2 – 
Dr. Balogh, Albert  

Kanban-rendszerű gyártás modellezése szimulációval - 
Dr. Benkő János

Modeling Kanban-style Production by Simulation – 
Dr. Benkő, János  

Új ISO felmérés az irányítási rendszerek szabványai 
szerinti tanúsítványok számáról - Czimer Gáborné és 
Csányi Istvánné

New ISO Survey on Number of Certified Systems 
against Management Standards - Czimer, Gáborné 
and Csányi, Istvánné 

 

Kaizen, mint a veszteségcsökkentés módszere - 
Dr. Németh Balázs

Kaizen, a Method to Reduce Loss – 
Dr. Németh, Balázs  

Az EFQM modell alkalmazásának hatása a Kanizsa 
Trend Kft. teljesítményére - Kozma Balázs

Implementation of the Effect of the EFQM-model at 
Kanizsa Trend Ltd. - Kozma, Balázs  

Jók a legjobbak közül - Sződi Sándor riportja Pákh 
Miklóssal

The Best among the Best - A Riport with Pákh, 
Miklós by Sződi, Sándor  

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Közgyűlés 
XIX. Magyar Minőség Hét

General assembly 
19th Quality Week  

Hogyan tovább nemzeti akkreditálás? – szakmai nap What Next National Accreditation?—Professional 
Conference 

 

Minőség Szakemberek Találkozója 2010 Meeting of Quality Professionals in 2010  
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