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A MŰKÖDÉSI KIVÁLÓSÁG MODELLJE



„A kiváló működés legfőbb ellensége nem a gyenge vagy a 
középszerű teljesítmény, hanem ha egyszerűen »csak« jól 

végezzük a feladatunkat”

Jim Collins



A működési kiválóság modellje

Forrás:: Silverstein, DeCarlo, Slocum – Innsourcing Innovation



Stratégia

Vízió

Stratégia

Stratégiai tervezés

Költségvetés

1.



Stratégia

A hatékony jövőkép 6 jellemzője:

• Elképzelhető

• Kívánatos

• Megvalósítható

• Fókuszált

• Rugalmas

• Kommunikálható

Forrás: John P. Kotter – Leading Change
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Stratégia

Vállalati Brown mozgás

vs.

1.
Akciók Akciók 



Folyamatok fejlesztése

Source: Liker and Meier – The Toyota Way

Six Sigma
program Lean 

Initiative

Nagy kihívások

Közepes 
kihívások

Kis kihívások

Lean Six Sigma projekt

Kaizen

Egyéni napi fejlesztések
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Folyamatok fejlesztése – Mgmt. feladatok

Forrás: Masaaki Imai – Gemba Kaizen

Innováció

Standard munkavégzés

Menedzsment

Középvezetők

Dolgozók

2.



Folyamatok fejlesztése

2.

Megközelítés Six Sigma Lean Szemlélet Szűk keresztmetszet elmélet

Elmélet Ingadozás csökkentése Veszteségforrások megszüntetése Korlátos tényezők fejlesztése

Megvalósítás
lépései

1. Definiálás 1. Érték azonosítása 1. Szűk keresztmetszet azonosítása

2. Mérés 2. Értékáramlás feltérképezése 2. Szűk keresztmetszet kiaknázása

3. Elemzés 3. Áramlás megteremtése 3. Alárendelt folyamatok

4. Fejlesztés 4. Húzó rendszer 4. Korlátos tényező fejlesztése

5. Kontroll 5. Tökéletesítés 5. Folyamat megismétlése

Fókusz Probléma orientált Áramlás orientált Rendszer korlátok

How to Compare Six Sigma, Lean and the Theory of Constraints by Dave Nave
Quality progress / March 2002

Ezek az eljárások egymás kiegészítői – nagyszerűen használhatóak együtt!!!



Folyamatok fejlesztése

Lean sebesség + Six Sigma minőség

Folyamatfejlesztés:

• Átfutási idő csökkentése
• Standard munka vs. munka

standardok
• Szűk keresztmetszet fejlesztése

Folyamatfejlesztés:

• Vevői igények megértése és 
számszerűsítése – specifikációk!!!

• Tervezés használatra + 
gyárthatóságra !!!

• Nulla hiba koncepció megvalósítása

2.



Innováció

Forrás: Karen Gadd – Triz for Engineers
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Az innováció 5 szintje

Source: Karen Gadd – Triz for Engineers

1. Szint – „Józan paraszti ész” megoldások (32%)

2. Szint – Kisebb fejlesztések (45%)

3. Szint – Jelentős innováció (18%)

4. Szint – Új koncepciók (4%)

5. Szint – Felfedezés (1%)
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Nassim Taleb pulykája

Forrás: Nassim Taleb – The Black Swan
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Innováció

Deák tér, Budapest a XIX. Század végén

Forrás: wikipedia
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Innováció a jelenben

3.



Innováció és a 4. ipari forradalom

Source: John Moavenzadeh - The 4th Industrial Revolution: Reshaping the Future of Production

Előzetes jelek…

Gyorsabban…

Magasabbra…

Innovátorok Korai 
adoptálók

Korai többség Késői többség Lemaradók

Innováció 
korábban…

3.



… és ezzel a kör bezárult…

Az új, romboló technológiák hatására folyamatosan át kell tekinteni és 
szükség esetén módosítani a vállalati stratégiát, hogy a vízió 

megvalósulhasson



Teendők mielőtt folyamatfejlesztésbe kezd



A nem megfelelően teljesítő 

folyamat kiválasztása

Mekkora az eltérés a 

célértéktől?

Megéri foglalkozni a 

problémával?
Vége

Az elvárások és 

standardok 

egyértelműek és 

betarthatók?

Erőforrások elérhetők?

Elvárások és 

standardok 

egyértelműsítése

Erőforrások 

biztosítása

Mérőszámok elérhetők 

a dolgozók számára?

Mutatószámokat 

elérhetővé tenni, 

folyamatosan 

visszacsatolni

Megoldódott a 

probléma?
Vége

Az elvárt teljesítmény 

„büntetést” von maga 

után?

Büntetés 

eltávolítása a 

rendszerből

Az hibás teljesítmény 

„jutalmat” von maga 

után?

Jutalom eltávolítása 

a rendszerből

A

A

Szaktudással 

kapcsolatos a 

probléma?

Múltban már végezte 

ezt a feladatot?

Frissítő oktatás + 

gyakorlási lehetőség 

biztosítása

Egyszerűsíthető az 

elvégzendő feladat?

Feladat 

egyszerűsítése

Egyéb akadály? Akadály eltávolítása

Képes az adott személy 

a változásra?

Munkatárs 

lecserélése

Képzés, oktatás

Megoldódott a 

probléma?
Vége

Folyamatfejlesztési 

projekt elindítása ->

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

Robert F. Mager, Peter Pipe – Analyzing Performance Problems (Cep press, 1997) alapján 

ßEzt ellenőrizze, mielőtt 

LEAN SIX SIGMA 

folyamatfejlesztési akcióba 

kezdene!!!



Hibázza tökéletesre vállalata folyamatait!
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Hibázza tökéletesre vállalata folyamatait! – KEZDŐKNEK!

https://hibazzatokeletesre.hu/
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Hibázza tökéletesre vállalata folyamatait! – KEZDŐKNEK!

https://hibazzatokeletesre.hu/

„O”PDCA„L” → SDCA

https://hibazzatokeletesre.hu/


A lean six sigma folyamatfejlesztés kézikönyve



Biztosan lean six sigma a megoldás?

www.leansixsigmakezikonyv.hu
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Lean
six sigma

http://www.leansixsigmakezikonyv.hu/


5 lean eszköz, amik biztosan alkalmazhatóak six sigma
folyamatfejlesztés során

www.leansixsigmakezikonyv.hu

• Értékáramlás térkép
• Ütemidő – ciklusidő analízis
• „5 Miért?” technika
• „7 módszer” elemzés
• Hibamentes gyártás: poka yoke

http://www.leansixsigmakezikonyv.hu/


Definiálás Mérés Analízis Fejlesztés Kontroll

Lean Six Sigma folyamatfejlesztés
„A Lean Six Sigma módszer egy olyan problémamegoldó eljárás, amely az üzleti kulcsfolyamatokra koncentrálva az azokban 

felmerülő veszteségforrásokat, a hibák számát és az ingadozást igyekszik minimalizálni a vevői igény jobb kielégítése érdekében”

Mi a probléma és mennyibe 
kerül?

Hol is tartunk jelenleg és 
milyen gyakran fordul elő?

Mit mutatnak az adatok a 
problémával kapcsolatosan?

Hogyan lehet javítani, vagy 
megszűntetni a hibát?

Hogyan tudjuk fenntarthatóvá 
tenni a megoldást?

Lépései:

Eszközei:
• Projekt kiválasztás
• Benchmarking
• Business Case
• SIPOC
• Vevő hangja (VOC)
• CTQ fa
• Folyamat mutatószámok
• Probléma definíció 5W2H
• SMART célok
• Költség-haszon becslés
• Projektalapító okirat

• Folyamattérkép / VSM
• Gemba bejárás
• Input kategóriák
• Hozzáadott érték elemzés
• 5 Miért? / Halszálka
• Hibafa analízis
• Ok-okozat mátrix
• FMEA kockázatelemzés
• Adatgyűjtő terv
• Mérőrendszer elemzés (Gage

R&R)
• Folyamatképesség vizsgálat 

(Cp/Cpk)

• Hiba Pareto
• 7 minőségügyi eszköz
• Input tölcsér
• Leíró statisztika
• Grafikonok
• Mintanagyság számítás
• Hipotézisvizsgálatok
• Varianciaanalízis
• Korreláció, regresszió
• Szűk keresztmetszet elemzés

• Brainstorming
• SCAMPER
• 635 módszer
• Rossz megoldások parkolója
• 9 ablak analízis
• 6 gondolkodó kalap
• TRIZ
• Hasznosság elemzés
• Kísérlettervezés (DOE)
• Hatás-erőfeszítés elemzés
• 7 módszer analízis
• Poka Yoke
• Kanban

• Statisztikai folyamatkontroll 
(SPC)

• Hosszú távú folyamatképesség 
• 5S + Vizualizáció
• Standard munka
• Mit tanultunk?
• Megtérülésszámítás
• Yokoten terv
• FMEA
• Kontroll terv
• Tréning terv
• Monitoring 

terv
www.leansixsigmakezikonyv.hu

Minden jog fenntartva!!!

http://www.leansixsigmakezikonyv.hu/


Lean sebesség + Six Sigma minőség
Crosby a minőségről:
1. A minőség a követelményeknek való megfelelést jelenti 

(mind a termék, mind a vevői elvárásokat jelenti)
2. A megelőzés áll a minőségi rendszer fókuszában
3. A teljesítményelvárás a nulla hiba szint 

(a követelményekhez képest)
4. A nemmegfelelőség költsége a minőség mérőszáma

A problémadefiníció sablonja (5W2H szerint):

A mikor? időszak alatt a hol? területen található mi? üzleti

folyamat mi? problémát okoz a ki? felhasználónak. Miért?

probléma ez ki? számára, hogyan? jelentkezik mekkora

mértékben?

Folyamatfejlesztéshez szükséges:
1. Folyamat – Gyakori visszacsatolásokkal
2. Mérőrendszer és cél - lehetőleg mérésen alapuló 

adatokkal
3. Probléma – A mérőrendszer nem éri el a tényt
4. Vevői igény
5. Megtakarítás

SMART cél:

Specifikus; Mérhető; Agresszív, de elérhető;

Problémafelvetéshez kapcsolódik; Határidőhöz kötött.

Érték fogalma Lean Six Sigma megközelítés szerint:

1. A vevő hajlandó érte fizetni TOVÁBBÁ
2. A terméket/szolgáltatást fizikálisan átalakítja, vagy 

információval gazdagítja TOVÁBBÁ
3. Elsőre jól sikerül elvégezni

A 7 fő veszteségforrás:

1. TÚLGYÁRTÁS
2. Szállítás
3. Felesleges 

mozdulatok
4. Készletek
5. Várakozás
6. Túlmunkálás
7. Hiba/selejt

„Rejtett Gyár”:

1. TÚLG

A folyamat stabilizálásának egyszerű eszközei:

5S módszer, vizualizáció, standard munka, anyagfolyamatok

Egyszerű 5S audit:

3 „FIX”: fix anyagok/eszközök; fix pozícióban; fix mennyiségben

3 „Nincs”: piszok/szennyeződés; felesleges eszközök; 

rendetlenség

Adatsor jellemzése:
1. Várható érték (átlag; medián; módusz)

Normalitás vizsgálat: p>=0,05 -> Normál eloszlás és az 
átlag jellemzi; különben talán a Medián

2. Ingadozás (terjedelem; interkvartilis terjedelem; szórás; 
variancia)

3. Görbe alakja (Kurtosis -> csúcsosság; Skewness -> 
ferdeség)

4. Elemszám: n=30-50 -> rövid táv; n>200 -> hosszú táv

Folyamatképesség vizsgálat:
Vevő hangja -> Specifikációs határ
Folyamat hangja -> Kontroll határ (átlag ± 3 szórás)
Vevő hangja <> Folyamat hangja

Z érték : Ennyi szórásnyi távolságra van adott érték az 
átlagtól

Z=
𝑥𝑖−ത𝑥

𝑠

Folyamatképesség (Cp/Pp): ennyiszer fér a folyamat a felső 
és az alsó specifikációs határok közé

𝐶𝑃 =
FSH − 𝐴𝑆𝐻

6𝑠
Folyamat teljesítmény (Cpk/Ppk): Az eltolódottságot is 
figyelembe veszi

𝐶𝑃𝑘 = 𝑀𝑖𝑛
FSH − ҧ𝑥

3𝑠
;
ҧ𝑥 − 𝐴𝑠𝐻

3𝑠

Cél: Cp és Cpk >= 1,33, de autóiparban >= 1,67

Folyamatképesség Szigma szint Hiba (PPM)

0,33 1 691 462 

0,67 2 308 538 

1,00 3 66 807 

1,33 4 6 210 

1,67 5 233 

2,00 6 3,4 

2 fontos kérdés folyamattérkép/VSM elkészítésekor:
1. Honnan tudjuk, hogy jól lett elvégezve az adott 

folyamatlépés?
2. Milyen információ hatására mozdul a termék/szolgáltatás

Ok – okozat elemzés eszközei:
1. Konkrét probléma esetén: 5 Miért?; halszálka; hibafa
2. Általános megismerésre: ok-okozat mátrix

FMEA RPN számítás:
súlyosság x gyakoriság x detektálhatóság

Ha RPN > 80 -> Akció!!!

Mérőrendszer vizsgálat:
Ismételhetőség: ugyanazt a tárgyat ugyanaz az operátor 
ugyanolyan körülmények között méri/vizsgálja
Reprodukálhatóság: egyetlen paramétert változtatva 
ismételjük meg a mérést (pl. másik gép/dolgozó/módszer)
Alfa hiba: túlreagálás, jó terméket hibásnak ítéljük, I. fajú 
hiba
Béta hiba: elengedés, hibás terméket jónak ítéljük II. fajú 
hiba
Minőségi típusú vizsgálat (n=30-50; 3 operátor, 2 ismétlés):
Cél: Each Appraiser vs. Standard > 90% külön-
külön

All Appraisers vs. Standard > 70%
Mennyiségi típusú vizsgálat (n= 10; 3 operátor, 2 ismétlés)
Pontosság (Bias) átlag a célértékhez képest
Precízitás: Ingadozás elemzése ismételhetőségre, 
reprodukálhatóságra
Cél: %Study Var (%SV) < 30% TOVÁBBÁ

%Tolerance (SV/Toler) < 30% TOVÁBBÁ
Number of Distinct Categories >= 5

Hipotézisvizsgálat:
Nullhipotézis: Nincs különbség/összefüggés stb. (ebből indulunk ki)
Alternatív hipotézis: Különbözik/kisebb/nagyobb/összefügg stb.
Alfa hiba: Alternatív hipotézis elfogadása, amikor nullhipotézis igaz
Béta hiba: Nem vesszük észre, hogy alternatív hipotézis az igaz
Szignifikancia szint = alfa kockázat szintje (tipikusan 0,05)
Ha p < 0,05, elutasítjuk nullhipotézist; ha p >= 0,05 nullhipotézist 
megtartjuk

Korreláció, regresszió

Korreláció megmondja, hogy van-e lineáris kapcsolat két

mennyiségi típusú adatokat tartalmazó adatsor között (-

1<=r<=1)

Regresszió megadja az egyenletet is (0<=R2<=1)

Statisztikai folyamatkontroll (SPC) tesztek:

1. Átlag ± 3 szóráson túli pontok

2. 9 egymást követő pont az átlag alatt/fölött

3. 6 egymást követő pont növekvő/csökkenő trendben

4. 14 felváltva fel-le ugráló pont egymás után

www.leansixsigmakezikonyv.hu

Minden jog fenntartva!!!

http://www.leansixsigmakezikonyv.hu/


Lean six sigma e-learning portál



A Lean Six Sigma folyamatfejlesztés kézikönyve – MÉRNÖKÖKNEK/TECHNIKUSOKNAK 

https://quality-mmt.hu/szakirodalmi-dij-2019/

https://leansixsigmakezikonyv.hu/

https://quality-mmt.hu/szakirodalmi-dij-2019/
https://leansixsigmakezikonyv.hu/


1. MIÉRT?

2. MIÉRT NE?

3. MIÉRT NEM ÖNÖK?

4. MIÉRT NEM MOST?



Kupon a lean six sigma folyamatfejlesztés kézikönyvhöz:
eoq_konyvbemutato

(2500 Ft fix kedvezmény, beváltható 2023.03.07-ig)

Ajándék:
• Hibázza tökéletesre vállalata folyamatait című könyv

https://leansixsigma.hu/konyvek/

https://leansixsigma.hu/konyvek/


További six sigma könyvek magyarul



Könyvajánló ☺

https://www.amazon.co.uk/How-We-Think-John-
Dewey/dp/0486298957

https://hvgkonyvek.hu/konyv/a-
nemtudas?gclid=Cj0KCQiAo-
yfBhD_ARIsANr56g5nq8zXeVZz8HlUyDr0AmUQaX
8lK3kh6F-
0crjPqKhNZ2EuwMhOQ_waAvlOEALw_wcB

https://hvgkonyvek.hu/konyv/toyota-
kata?gclid=Cj0KCQiA6fafBhC1ARIsAIJj
L8mUtEz3AuFGVo0grlpKmWGfSzubV
bMhM696itydWUxDTCkRQVD0CpYaA
pHiEALw_wcB

https://www.amazon.com/Fourth-
Generation-Management-Business-
Consciousness/dp/0070327157
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