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Bevezetés



TQM? Lean?

TQM Lean

- Vevőközpontúság 
(fogyasztóközpontú 
fejlesztés)

- Teljes körűség (minden 
folyamatra kiterjed a 
folyamatos fejlesztés)

- Munkatársak bevonása a 
fejlesztésekbe (csapatmunka, 
motiválás, elismerés)

- Folyamatos képzés 
(ismeretek folyamatos 
frissítése és felhasználása)

- Vevőközpontúság (Mi
értékes a vevőnek?)

- Veszteségek feltárása 
(minden folyamatra 
kiterjedően)

- Az ember tisztelete: 
tudásátadás, a veszteségek 
folyamatos keresése, 
innovációk beépítése 



Lean fogalmak és módszerek

• Húzóelv (Pull system)

• TPS

• Kaizen

• Áramlás (Flow)

• Just in Time (JIT)

• Kanban

• 3MU

• 5S



A lean alapelvei

• Az ember tisztelete:

– tudásuk, véleményük, ötleteik tiszteletben tartása;

– keresik a hatékony folyamatfejlesztés lehetőségét, a 
veszteségek kiszűrését;

– soha nem leépítésekben gondolkodik a lean (!!!);

– munkabiztonság növelése;

– környezetvédelem.

• A veszteségek megszüntetése: 

– az értéket nem teremtő lépések eltávolítása.



A vevő és az érték

• Vevő:

– mindenki, aki részt vesz a folyamatban:
végfelhasználó, munkatársak (belső vevő)

• Érték:

– mindig a vevő szempontjából kell
meghatározni



Lean rendszer kialakításának lépései

1. Meg kell határozni, hogy mi a vevő számára az érték 
(value)!

2. Olyan (érték)folyamatokat (value stream) kell kialakítani, 
amely a vevő számára értéket jelent!

3. A folyamatokat úgy kell működtetni, hogy 
akadálytalanul áramoljanak (flow) benne az anyagok, 
információk!

4. Az egyes folyamatokkal csak annyit kell áramoltatni, 
amennyit a folyamat vevője igényel (pull)!  

5. Az így felépített rendszert folyamatosan fejleszteni kell! 
(PDCA/Kaizen)



Veszteségek kiszűrése

Forrás: Kotter Edwin: A Lean útján haladva. A következő 10 év meghatározó menedzsment

filozófiája. Magyar Minőség 2007/10, 2-11.



Veszteségek – 3 Mu

• Muda (veszteség): minden olyan tevékenység, ami
nem teremt értéket a „vevő” számára.

• Mura (kiegyensúlyozatlanság): szabálytalanság,
tervezhetőség teljes vagy részleges hiánya. Oka
lehet a muda típusú veszteségeknek.

• Muri (túlterheltség): a sztenderd munka hiányának
egyértelmű jele. Oka lehet a muda típusú
veszteségeknek.



A „7 veszteség” + 2  – a Muda

1. Anyagmozgatási veszteségek

2. Készlet veszteségek

3. Mozdulatokban rejlő veszteségek

4. Várakozási veszteségek

5. Túltermelési veszteségek

6. Felesleges tevékenységek

7. Hibajavítási veszteségek

8. Kommunikációs veszteség

9. Kihasználatlan emberi tudás



Módszerek: 5S (folyamatok)
• Seiri (szelektálás): A szolgáltatás előállításához szükséges 

(értékteremtő) lépések meghatározása és a nem szükséges 

tevékenységek (veszteség) megszüntetése.

• Seiton (elrendezés): Az egyes folyamatlépések megfelelő 

sorrendjének kialakítása, az elvégzéshez megfelelő helyszín 

meghatározása, az elvégzéshez szükséges eszközök rendbe rakása, 

helyük feliratozása, jelölése.

• Seiso (takarítás): Berendezések és a környezet tisztítása.

• Seiketsu (sztenderdizálás): Szabványosítás (a szabvány 

kommunikálása, oktatása, elterjesztése a szervezetben).

• Shitsuke (fenntartás): Az előző 4 S beépítése a vállalati kultúrába, 

önfegyelem.



5S a munkahelyen
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Köszönöm szépen a figyelmet!


