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A Lean A Lean helyehelye a a vváállalatirllalatiráánynyííttáásban/vezetsban/vezetéésbensben, , 
kapcsolatakapcsolata a Hat a Hat SzigmSzigmáá--hozhoz
LLééteziktezik Lean Six Sigma?Lean Six Sigma?

Edwin Kotter, Edwin Kotter, üügyvezetgyvezetőő igazgatigazgatóó, Leonardo Group, Leonardo Group
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Ki a Leonardo Group?

Kompetencia
Lean rendszerek bevezetése, gyakorlat- és 
eredményorientált
Dolgozói oktatás minden szinten
Több, mint 9 nyelv
Nemzetközileg standardizált módszer
Átlátható metodika
Kaizen versus Kaikaku
SCM

Referenciák:
Több üzletágban
Több Production System

Bosch Production System
Valeo Production System
Flextronics Flex Factory
Haldex Way
American Standard DFT

Több országban
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A globális verseny megváltoztatja a vállalat 
környezetét

Kínálati piac
Költségek + Nyereség = Eladási ár

Keresleti piac
Eladási ár - Költségek = Nyereség

Tömegtermelés
Szűk termékpaletta
Helyi piacok
Monopol helyzet

Termékek nagy választéka
Növekvő szolgáltatási igények
A piac gyors változása
Növekvő verseny
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A lényeg mindig ugyanaz, bármit is csinálunk

Minőség

Költség Szállítás

Rugalmasság

Gyár – értékhozzáadás

Vevő megelégedettség
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Mi a végső cél?
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Érték - Rend & tisztaság

Folyamatos áramlás

Húzó elv

Tökéletesítés

Nyereség

Szem
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Process Kaizen

FLOW Kaizen
(Kaikaku)
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Elérendő Toyota (Lean) elvek 
és használható módszerek

Elvek Módszerek
Vevő orientált folyamatok Value stream mapping, ütemezett 

kapacitások
Gyártás vevői igényre
(pull valódi igény)

Kanban, rugalmas munkaerő

Rugalmasság és kapacitás 
kiegyensúlyozás

SMED, Heijunka táblák

Tökéletes minőség 5S, Poka Yoke

Szabványosított munka Vizualizálás

Folyamatos javítás és veszteség 
csökkentése

Kaizen workshopok
Alacsony költségű, intelligens 
automatizálás (LCIA), munkahely javítás

Az emberek bevonása és empowerment Tréning és megbeszélések
Benchmark és jelentések
Bónuszrendszerek
…
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Termelési technológiai és gyári szint

Gyártás kivitelezés

Termelés
Tervezés & irányítás

Támogató
szervezet

MGT

Kaizen, SMED
5S, TPM

Poka Yoke, Visualizálás

Kaikaku – 5 fázis program
Pull vs. Push, Flow/Lean, Kanban

Lean az irodában
Beszállítói integráció

Design to Flow
Változások a támogató szervezetben

Üzleti stratégia
Lean-Commitment

Makronézetből Mikronézet
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Kaizen, SMED
5S, TPM

Poka Yoke, Visualizálás

Kaikaku – 5 fázis program
Pull vs. Push, Flow/Lean, Kanban

Lean az irodában
Beszállítói integráció

Design to Flow
Változások a támogató szervezetben

Üzleti stratégia
Lean-Commitment

Prozess- und Feldebene

Betriebsleitebene

Produktionsleitebene

Unternehmens-
leitebene

MGTÜzlet
irányítási 
rendszer 

meghatározása 
és megváltoztatása

Termelési rendszer 
meghatározása és bevezetése

Műszaki sorkialakítás és 
berendezések meghatározása (LCIA)

Különböző feladatok, kihívások
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Prozess- und Feldebene

Betriebsleitebene

Produktionsleitebene

Unternehmens-
leitebene

MGT

IT folyamatok
Struktúra- és

folyamat megszervezése
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Összecsatolt ésGyártás
elrendezése
Munkahelyek
átalakítása
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Anyaglogisztika

Végszerelés
Vevői rendelésre

Előszerelés
szinkronizálása
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és
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Előszerelés

szinkronizálása

… és következmények …
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LOW

Lean módszerek hatása a termelésre

tömeg – széria – kisszéria – vevő specifikus

teljesen 
automatizált

részben 
automatizált

gépi műhely

gépi munka és 
kézi szerelés

kézi munka

kézműves ipar

ALA-
CSONY

MAGAS

NAGYON 
MAGAS

ALACSONY
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LOW

Push/Pull 
LCIA

Anyagellátás

Folyamatáramlás
Layout, Kanban

5S

Folyamatáram & Szinkronizálás
Anyaglogisztika, Szupermarket
Kanban, 

Vizualizálás,
munkahely kialakítás
Kaizen                           
5S

Művészek?

Mit

-

Hogyan

tömeg – széria – kisszéria – vevő specifikus

teljesen 
automatizált

részben 
automatizált

gépi műhely

gépi munka és 
kézi szerelés

kézi munka

kézműves ipar

Lean módszerek hatása a termelésre
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Életciklus

Lean hatása
Korrigálás költségei

Hatás/megtakarítás 
szintje

Fejlesztés Felfutás Futás Kaizen Kifutás

Lean módszerek hatása a 
támogató szervezetekre
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Lean elvek: Vevő orientált folyamatok
PUSH-ból

Első lépés: mérje fel a cég jelenlegi állapotát, az ÖN 
veszteségeinek meghatározásához
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Ezután határozza meg a jövő képét, és valósítsa meg –
gyártás vevői igényre

Lean elvek: Vevő orientált folyamatok
PULL
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Lean elvek: Rugalmasság és a kapacitások 
kiegyensúlyozása

Szériagyártás, szerelés
Szerelő sorok (önvezérlő körök legalacsonyabb szintje)

Folyamat közbeni Kanban (IPK)
Ez a jelzés a munkaállomáson, amivel 
indul a munka (ha üres), vagy megáll 
(ha tele van), és ezután egy másik 
munkaállomáson dolgozzunk

Kanban (kereken áll)
Az üres láda a jelzés az utánpótláshoz. 
A polcok kereken állnak, mivel csak a jelenlegi 
rendelés anyagát tartalmazzák. 

A sor layout nagyobb, mint a 
létszám. Ezzel képes lesz a 
kapacitást rugalmasan 
megváltoztatni (nagyobb vagy 
kisebb létszám, az igénytől 
függően).
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Lean elvek: gyártás vevői igényre
Szériagyártás, szerelés

Gyártás rendelésre, nem készletre
Egy, kettő vagy több tároló – Kanban

Jellemző munkahely, két-
tartályos kanban 
anyagellátással

Az anyag cserélhető, más 
termék gyártása esetén

Az anyag mennyiségét 
kiszámoljuk az igény és 
utánpótlási idő függvényében
(szupermarketből vagy 
raktárból)
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Lean elvek: Gyártás vevői igényre
Szériagyártás, gépi üzem és szerelés

Gyártás rendelésre, nem készletre
Példák szupermarket struktúrákról

Szállító folyamat Felhasználó folyamat
Sz

up
er

m
ar

k e
t

(nem) rugalmasnem rugalmas
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Lean elvek: Rugalmasság és a kapacitások 
kiegyensúlyozása

Szériagyártás, gépi üzem és szerelés
Gépi üzem önvezérlése (folytatás)

A „zöld zónában” nincs 
gyártás, mivel még 
elegendő anyag van a 
felhasználónál

„Sárga zóna”: Lehet 
előkészíteni (pl. indítás) 
vagy gyártani, ha elég a 
kapacitás

„Piros zóna”: gyártani 
kell, mivel kifutunk az 
anyagból
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Lean elvek: Rugalmasság és a kapacitások
kiegyensúlyozása

Gyártás, gépi üzem, részben automatizált, szerelés
Gépi üzem önvezérlése (folyt.)

A felhasznált anyag kanban kártyáit 
a táblára tesszük, a piros zónáig

A munkát kiegyensúlyozzuk, a kártyákat a munkahelyre 
visszük, a gyártást ütemezzük a napi ráta szerint

A legyártott anyagot a szupermarketbe 
tesszük és a kanban kártyát a dobozokra

Figyelem!
A cél nem a folyamatok 

szétválasztása, 
szupermarketok által. 

Szupermarket stratégiák 
csak ott érvényesek, 

ahol a piac, vagy a 
technológia igényli.
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Lean elvek: tökéletes minőség

Az 5S:
Seiri Szétválasztani
Seiton A helyet meghatározni
Seiso Takarítani
Seiketsu Szabványosítás
Shitsuke Betartás
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Lean elvek: tökéletes minőség
kézi munkatartalom

Munkautasítások – még nem Poka Yoke

Sárga = a 
munkatartalom

Kék = a saját 
munkatartalom 
ellenőrzése

Piros = kapott 
munkatartalom 
ellenőrzése, a saját 
munka előtt
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Poka Yoke
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Lean elvek: Rugalmasság, szérianagyság 1
kisszériák, megmunkálás előtt

esztergesztergáállááss

((hosszhosszúú))

esztergesztergáállááss

esztergesztergáállááss

((rröövidvid))

marmarááss

csiszolcsiszolááss

ffúúrrááss
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esztergesztergáállááss

((hosszhosszúú))

esztergesztergáállááss
esztergesztergáállááss

((rröövidvid))

marmarááss

csiszolcsiszolááss

csiszolcsiszolááss
ffúúrrááss

Lean elvek: Rugalmasság, szérianagyság 1
kisszériák, megmunkálás után
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Lean elvek: Rugalmasság, vevő specifikus 
szerelés rajz szerint, lemezmegmunkálás + szerelés előtte
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Lean elvek: Rugalmasság, vevő specifikus
lemezmegmunkálás és keretek szinkronizálása utána
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Hűtőcső előkészítve a 
FIFO felhasználó ponton

Filterek IPK-ban

Lean elvek: rugalmasság, vevő specifikus
beszállítói integráció, előszerelés szinkronizálása utána



28© Leonardo Group

Lean elvek: Nagy szériák
anyag elhelyezése utána
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Lean elvek: Nagy szériák
IPK kapcsolat NYÁK-végszerelés utána
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Létezik Lean Six Sigma?
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Six Sigma: statisztikai elemzési módszerek…

…a minőség javításához

Egy elméleti keret felépítése a Six Sigma-hoz
- Menedzsment elkötelezettség, oktatási program, mérési 

rendszerek, az érintettek bevonása

Az összes vállalati folyamatok javítása
- Six Sigma Toolbox (49 eszköz, pl. statisztikai folyamatkontrol, 

TQM, Kaizen, …)

A stratégiailag fontos javítási lehetőségek 
meghatározhása

- A szórás csökkentése, az átlagérték javítása

Folyamatos (kis) javítás
Attörés

Folyamat
jobbítás

Design
jobbítás

Projekt
Management

Fejlesztési
folyamat

Elméleti keret és bevezetési folyamat
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Lean Manufacturing: egy teljeskörű módszer 
egy karcsú gyártási struktúrához…

…az összes vállalati elemek bevonásával

Egy „Rugalmas Gyár” felépítése
- A termelés a központban van

Bevált, bebizonyított módszerek
- Anyagellátás Kanban-nal
- Igény-vezérelt, folyamatos gyártás

A Folyamatos Jobbítás indítása
- A szórás csökkentése, az átéagértékek javítása

5 fázis
Linedesign és Kanban

Gyártás

Beszerzés
Kapcsolodási pontok 
kezelése
Beszállítoi integráció

Értékesítés
Kapcsolatok, 
Kapcsolodási pontok 
kezelése

HR
Rugalmas
munkaidő
Minősítés

IT
Softver
E-Kanban
ERP kapcsolat

Minőség
TQM
Six SIgma

KAIZEN/ 5 S
A tartós 
javításhoz

Pénzügy
Mérőszámok a 
termélésben

Átállási
Idő csökkentése
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Lean & Six Sigma eszközök

Lean Techniques And Principles  
Workplace organization  
5S  
Standardized work  
Waste identification and elimination 
(seven elements of waste)  
Value-stream mapping  
Team-based, multi-skilled workforce  
Kaizen events (one week)  
Jidoka (Error proofing)  
Just-in-time  
Cellular manufacturing  
One piece flow (takt time)  
Set-up time reduction (SMED)  
Pull system (kanbans)  
Production smoothing  
Balanced work flow  
Inventory Reduction  
Visual Management  
Total Productive Maintenance (TPM)

Six Sigma Techniques And Principles  
MAIC -- Design/Measure, Analyze, Improve, 
Control  
Yellow, green, black and master black belts  
Variation reduction  
Project focus (one to three months)  
Statistical process control (Cp, Cpk)  
Measurement system assessment (Gage 
R&R)  
Root cause analysis and hypothesis tests  
Design of Experiments, Taguchi Methods  
Regression analysis  
Analysis of Variance (ANOVA)  
FMEA (Failure Modes and Effects Analysis)  
Evolutionary Operation (EVOP)  
Response Surface Methodology (RSM)  
Process stability

Különféle súlypontok – különféle módszerek
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Lean & Six Sigma összehasonlítva

© Bill Smith
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Lean & Six Sigma integrálása
Lean Six Sigma!

© Bill Smith
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Lean & Six Sigma integrálása
Lean Six Sigma!
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Emlékezzünk

Sokszor inkább megpróbáljuk vezérelni a 
komplexitást, vagy a nem-értékteremtő
tevékenységeket tökéletesíteni.

E helyett, inkább ezek kiküszöbölésével kellene 
foglalkoznunk, a folyamatok egyszerűsítése 
céljából.
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…a Lean elvek mindig alkalmazhatók …

Önökön múlik …

Köszönöm a 
figyelmet!
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