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 A tervezett és a valóságos helyzet közötti 
eltérés 

 múltban gyökerező  jelenlegi
 jelenben gyökerező  jövőbeli

V

T

Probléma definiálás (RÉS)



Hoshin Kanri    – Gemba Kanri
Stratégiai irányítás
Irányba állítás

 Jövőkép
 A megfelelő irány, célok 

megválasztása 
 A Célok vizualizálása, 

kommunikálása (A3)
 A célok lebontása és 

elfogadtatása (Catchball)
 Az előrehaladás mérés 

és rendszeres értékelése
 A célelérés éves 

értékelése

Operatív irányítás
Előrehaladás, megvalósítás

 Daily Management
 Szabványos munka, SDCA, 

fenntartás 
 Megvalósítás
 Mérés, visszacsatolás
 Kaizen, PDCA, probléma 

feltárás és megoldás (5 
Miért, dolgozók bevonása)

 Jó gyakorlatok megosztása, 
betanítás

 Shopfloor management, 
vizuális kontrol 4
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A kontrol szintjei

Célok    Mutatók  Elvárások    Intézke-
dések

Operatív (Gemba) szint
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SDCA és PDCA a munkában

A S

C D

D C

P A

Fenntartás
(Napi munka)

Fejlesztés
(KAIZEN)

Sztenderd

A szabványos munka a Kaizen alapja, a Kaizen a szabványok folyamatos fejlesztése
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Menedzsment szabványos munka

A menedzsment (vezetés) is folyamatosan 
ismétlődő tevékenységeket végez. Ezek célja, 
hogy azonosítsa rendkívüli helyzetek, mint:

 Nem szabványos munka
 Nem szabványos operátor
 Nem szabványos készlet
 Nem szabványos „output” 
 Nem szabványos üzemi rend
 Működési zavarok, problémák

XXVI. Nemzeti Minőségügyi Konferencia
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Operációs vezetők – standard útvonala a Ghembán

Szervezeti átalakulás – Operációs vezetők

Forrás: Szamalovits Tibor: Grundfos Best Practice Fórum – prezentáció)



Shopfloor menedzsment

A vezetők rendszeres tervezett bejárások, 
üzemi megbeszélések során 
 Értékelik a teljesítményeket és a tervek, szabályok 

megvalósulását 
 Azonosítják a problémákat
 Intézkedéseket hoznak a problémák elhárítására
 Nyomon követi a korábbi intézkedések előrehaladását
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Vizualizálás – KPI (dashboard)

Gyártó vonal  teljesítmény %
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A vizualizálás – segíti az irányítást 
és a munkavégzést
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Monitoring – Shopfloor Control
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Fejlesztési lehetőség 
felismerése

Adatgyűjtés, a 
jelenlegi helyzet leírása

Megoldási javaslatok
kidolgozása

A Kaizen javaslatok 
értékelése

A megoldás 
megvalósítása

Nyomon követés, 
értékelés

visszacsatolás

Új módszer, 
megoldás

Kaizen folyamat 



A problémamegoldás szintjei

Fejlesztési 
lehetőség
felismerése

Fejlesztési 
lehetőség
felismerése

Fejlesztési 
javaslat

kialakítása

Fejlesztési 
javaslat

kialakítása

Fejlesztés 
megvalósítása

Fejlesztés 
megvalósítása

Egyéni

Van ötletem 
a megoldásra?

Meg tudom 
oldani?

Mások 
Bevonása

QCC

Mások 
Bevonása

QCC

Mások 
Bevonása

QCC

Mások 
Bevonása

QCC

i i

nn

Csoportos Kaizen
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Kaizen lehetőségek feltárása 
Muri – Mura - Muda

MURI – Túlterhelés, logikátlanság

MURA – Egyenetlenség, kiegyensúlyozatlanság

MUDA – Veszteség, pazarlás
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Kaizen Folyamat

Egyeztetés 

Művezetővel

(opció)
Fejlesztési 

lehetőség 

azonosítása

Fejlesztési 

lehetőség 

rögzítése

Kaizen bizottság 

értékelése

Megvalósítás

Eredmény, 

tapasztalat 

megosztás, 

jutalmazás Erőforrás 

allokáció

Döntés a 

megvalósításról



Kaizen javaslati rendszer 
kialakítása

 A Lean bevezetés motorját képező Kaizen szemlélet, szervezeti 
működés és kultúra alapjainak megteremtése, 
szervezetfejlesztési program lebonyolítása, a vállalat dolgozóinak 
intenzív bevonásán keresztül. 

 Szervezeti kompetenciafejlesztés a javaslati rendszer 
eredményes működésének támogatására alkalmas belső Kaizen 
koordinátor csapat kialakítása és fejlesztése. 

 Kaizen – javaslati rendszer, ezt támogató folyamatok és 
értékelési, ösztönzési rendszer kialakítása és beépítése a 
meglévő minőségirányítási rendszer folyamatai közé. 

 A program célja olyan a gyakorlatban is működő rendszerek és 
képességek kialakítása, amelyre támaszkodva a vállalat 
munkatársai (a későbbiekben önállóan) eredményesen tudják 
fejleszteni a vállalat működését. 
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Kaizen javaslati rendszer bevezetése
•Kaizen bizottság felállítása
•Vezetői Kaizen célok elvárások definiálása és kommunikációja
•Minőségkör regisztrációs iroda, támogató struktúra kialakítása

1. Vezetői támogatás kialakítása

•Javaslati lapok 
•Dokumentációs rendszer  
•Felelősök 
•Feldolgozási folyamat 

2. A javaslatok dokumentálási, 
összegyűjtési folyamatának 
kialakítása 

•Értékelési szintek, felelősök
•Értékelési szempont rendszer, dokumentáció
•Értékelési folyamat
•Visszacsatolás, kommunikáció

3. A javaslatok értékelési 
folyamatának kialakítása 

•Ötletgazdák
•Minőségkörök
•Erőforrás allokáció
•Bevezetés, oktatás
•Nyomon követés, PDCA
•Eredmények, tapasztalatok megosztása 

4. A javaslatok megvalósítási 
folyamatának támogatása 

•Ösztönzési politika kialakítása
•Elismerési szintek és javadalmazási szintek meghatározása
•Kalkulációs és utókalkulációs módszer meghatározása

5. Az elismerési és ösztönzési 
rendszer kialakítása 

•A javaslati rendszer és kialakított folyamatos fejlesztési tevékenységek integrálása a 
vállalat integrált minőségirányítási rendszerébe

•A javaslati rendszer bevezetésének kommunikációja a vezetés által
•Felelősök kijelölése
•Felelősök képzése (Kaizen koordinátorok) 
•Dolgozók képzése (Probléma érzékenység erősítése, a javaslati rendszer, minőségkörök 
működésének megismerése, Kaizen példák megismerése) 

•Kommunikációs és információs struktúrák kialakítása 

6. A szervezet felkészítése a 
javaslati rendszer 
működtetésére
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Eredményes Kaizen mechanizmus elemei
C

él
ok

, e
lv

ár
ás

ok
, S

zt
en

de
rd

ek

Probléma-
azonosítás

Megoldás-
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Probléma-
elemzés

Megvalósítás
PDCA

Eredmények
értékelése

Problémaérzékenység
„Jó gazda” szemlélet

Adatgyűjtés
Problémakatalógus
Hibakártyák
Ötletmenedzsment

Value Stream Mapping
Kaizen workshop, 7 QC eszköz
5 Miért? 7 MUDA, 3MU, 4M..
Strukturált problémamegoldás
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Lean, Kaizen ismeretek, 
Módszerek, Koordináció

Felhatalmazás
Döntések, erőforrások

Lean KPI-k
Lean Audit
Layered Audit

Kaizen napló
Dokumentálás
Monitoring

Számonkérés, 
Elismerés
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Kaizen előtt Kaizen után

Dátum: 2015. április 9. 

Tevékenység Probléma Javaslat Várható eredmény

Támlaszerelés Nem tudja kívülről 
tölteni a háttámla rugót 
a szekventáló, El kell 
menni a dolgozónak 
anyagért

Kívülről tölthető cella, 
kanban jelzés a 
fogyásról, a sorfeltöltő 
tölti

A dolgozó nem megy 
anyagért, nem várnak 
rá. Többet tud szerelni 
a dolgozó
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Tevékenység Probléma Javaslat Várható eredmény

Kaizen előtt Kaizen után

Dátum: 2010.11.18. Turbomill

Burkolat (Harmonika) terelőlemez, 
hogy ne kerüljön be 
forgács, rendszeres 
takarítás (porszívó?)

Ajtó szorul
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További információ 

Kvalikon Kft.

Budapest, 1125 Istenhegyi út 63/B

Telefon: (06-1) 201 12 35, 489 0003

email: kvalikon@t-online.hu

honlap: www.kvalikon.hu

www.leanforum.hu


