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Beköszönt"
a magyar kiadáshoz

Tizedik éve kísérjük  gyelemmel a hazai �– f ként termel  �– vállalatokat, 
vizsgálva és fejlesztve folyamataikat, szervezeti kultúrájukat és  stratégiai 
elképzeléseiket. Sokszor találkozunk azokkal a kihívásokkal, amelyek a 
vállalatok vezet inek krónikus fejfájást okoznak a folyamatok hatékony ki-
alakításakor, megszervezésekor. Ezek közé tartoznak az állandóan változó 
vev i igények és piaci feltételek, a gyakori termékfejlesztési igények, bels  
min ségi problémák, beszállítói pontatlanságok vagy éppen vezet i hiá-
nyosságok.

Partnereink sokszor kérték t lünk, ajánljunk nekik segítségül magyar 
nyelv  szakirodalmat a lean alapelveir l, módszereir l. Úgy véljük, James 
P. Womack és Daniel T. Jones Lean szemlélet (Lean Thinking) cím , a �„lean 
bibliájaként�” emlegete   könyve tökéletes bevezetés a lean világába.

A szerz páros alapm ve arról a szemléletr l szól, amely megmutatja, 
hogyan tehetünk szert a folyamatos fejlesztés képességére, hogyan alakít-
hatjuk folyamatainkat a valós vev i igényekhez, és hogyan teremthetünk 
min ségorientált, rugalmas szervezetet, amely a teljes ellátási lánc mentén 
a valódi értékteremtésre koncentrál. Ráadásul mindezt egyre kevesebb ráfor-
dítással. Ha sikeresen elsajátítjuk e szemléletet, megtanulhatunk �„egyre ke-
vesebb l egyre többet�” elérni.

A könyv fordítása és lektorálása során felmerült a lean kifejezés megfe-
lel  magyarra fordítása. Mivel az angol szó jelentése karcsú, sovány, vézna, 
így magától értet d  le   volna a karcsúsítás szó. Ennek azonban magyarul 
kifejeze  en negatív mellékzöngéje van: gyakran a létszámleépítés szino-
nimájaként használják, ami pedig gyökeresen ellentmond a lean elveinek, 
ezért maradtunk az angol nyelv  kifejezésnél. Fontos, hogy a lean soha nem 
lehet a létszámleépítés eszköze! Különösen a jelenlegi válság kapcsán kell 
tisztáznunk ezt a kérdést, hiszen egyre több vállalat kerül nehéz helyzet-
be az elmaradó megrendelések mia  , és sajnos néhányuk számára a túlélés 
egyetlen módja a létszám drasztikus csökkentése. Így azonban �„egyre keve-
sebb l egyre kevesebbet�” lesznek képesek el állítani. Ezt semmiképpen sem 
nevezhetjük lean fejlesztésnek! 
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A vállalatok többségénél azonban nem ennyire kritikus a helyzet. Szá-
mukra még ado   a választás lehet sége: költségtényez ként tekintenek a 
humáner forrásra, amelynek csökkentésével látványos megtakarítást ér-
hetnek el rövid távon, vagy t keként gondolnak rá, amelynek meg rzése 
hosszú távon létfontosságú az értékteremtéshez. A lean vezet k �– ha vá-
laszthatnak �– kivétel nélkül ez utóbbi melle   döntenek. Vállalkozásuk alap-
jaként és jöv beli sikerük kulcsaként tekintenek a dolgozókra, még akkor is, 
ha megtartásuk a válság id szakában túlzo   költséget jelent. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több hazai vállalat ismeri fel, majd 
cseréli le a tömegtermelés paradigmáit, és indul el a lean bevezetés útján. 
Sajnos azt is látjuk, hogy nem minden cég er feszítéseit koronázza siker: 
sokszor hiányos tudásra építve, a menedzsment valódi elköteleze  ségének 
hiányában, sok esetben a lean módszereinek nem megfelel  értelmezésével, 
a megfelel  bels  kommunikáció és az emberek bevonása nélkül próbálják 
a módszertant átültetni a gyakorlatba. Meggy z désünk szerint ez a könyv 
olyan megbízható útmutató a lean szemlélet alkalmazását és bevezetését cé-
lul kit z  hazai vállalatok számára, mint �– ahogyan a szerz k fogalmaznak 
�– a �„sarkcsillag a tengerészek számára�”. 

Kedves olvasó, szerete  el üdvözöljük a lean gondolkodók világában!

 Molnár Szabolcs Keresztesi Zsolt
 vezet  lean tanácsadó vezet  tanácsadó

E-Con Solutions Kft.
www.e-con.hu
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A lean termelést!l a lean szervezetig

1990 szén világ körüli útra indultunk el z  könyvünk, a The Machine That 
Changed the World (A gépezet, amely megváltozta  a a világot)1 népszer -
sítésére. Az volt a célunk, hogy felrázzuk fásultságukból a tömegtermelés 
túlhalado   világában megrekedt vállalatokat, vezet ket, alkalmazo  akat és 
befektet ket. A könyv számos teljesítmény-összehasonlító (benchmarking) 
adat segítségével muta  a be, hogy jobban is meg lehet szervezni és irányíta-
ni a vev kapcsolatokat, az ellátási láncot, a termékfejlesztést és a termelést. 
Ezt a megközelítést a Toyota alkalmazta els ként a II. világháborút köve-
t en. Az új módszernek a lean termelés nevet adtuk, mert egyre kevesebb l 
egyre többet ér el.

Amikor beutaztuk Észak-Amerikát, majd Japánt (ahol még mindig nagy-
arányú a tömeggyártás) és Koreát, majd folyta  uk utunkat Európa felé, ko-
molyan aggódtunk amia  , hogy senki sem  gyel ránk. Talán a tömegterme-
lés megingathatatlanul bebetonozta magát? Ennek ellenére a The Machine 
That Changed the World heves visszhangot válto   ki. Eddig (a kínai kalóz-
fordítást nem számítva) 11 nyelven összesen több mint 400 000 példányban 
kelt el. Könyvbemutató körutunk közönsége és a kés bbi író-olvasó talál-
kozók résztvev i körében valójában meghallgatásra találtak felismeréseink, 
tanácsaink, és �– mint sokan beszámoltak róla �– türelmetlenül várták, hogy 
kipróbálják a lean termelést a gyakorlatban. Mindössze az a �– látszólag egy-
szer nek t n  �– kérdés tarto  a vissza ket, hogy miként is fogjanak hozzá.

Nem az volt a problémájuk, hogyan kell kivitelezni a technikákat �– ho-
gyan alakítsanak ki projektcsapatokat, hogyan alkalmazzák a min ségi célok 
lebontását (quality function deployment, QFD) a termékfejlesztésben, vagy 
hogyan használjanak poka-yoke megoldásokat (tévedésmentességet biztosító 
megoldás vagy eljárás) a termelési folyamatokban �–, hiszen kiváló könyvek 
garmadája áll rendelkezésre a fenti témákban. Inkább azzal kapcsolatban 
voltak kételyeik, milyen alapelvek szolgáljanak útmutatóul tevékenysé-
geikhez, és hogy �– vezet kként, alkalmazo  akként, befektet kként, beszál-
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lítókként és vev kként �– a földhözragadt tömegtermel  vállalatból hogyan 
varázsoljanak lean szervezetet. Néhány elmélkedésre hajlamos hallgatónk 
és olvasónk még ennél is nehezebb kérdéseken t n dö  : Mi lesz azután? 
Mi a következ  lépés, miután mi is olyanná váltunk, mint a Toyota?

Igazság szerint nem tudtunk válaszolni a kérdésekre. Tizenöt évig lelke-
sen jártuk a világot és hasonlítga  uk egymással a vállalatok teljesítményét, 
de az el bb említe   könyvünk nem alapelvekre, hanem inkább folyamatok-
ra �– termékfejlesztésre, értékesítésre, termelésre �– koncentrált, és mi magunk 
soha nem próbáltunk lean szerveze  é alakítani egyetlenegy tömegtermel  
vállalatot sem. Ráadásul annyira lefoglalt minket, hogy végiggondoljuk a 
tömegtermelést l a lean termeléshez vezet  kezdeti nagy lépést, hogy nem-
igen értünk rá azon töprengeni, milyen lépések várnak ezután a Toyotához 
hasonló cégekre.

Jelen könyv ötlete közvetlenül a fenti kérdések hatására merült fel bennünk. 
El ször is rájö  ünk, hogy tömören össze kell foglalnunk a lean szemlélet 
elveit, hogy a tömegtermelés mindennapos káoszából kilépni kívánó veze-
t knek éppoly megbízható útmutatót kínáljunk, mint amilyen a sarkcsil-
lag a tengerészek számára. A legtöbb olvasó nehezen tudta volna önállóan 
megfogalmazni az elveket, mivel a lean technikák japán kifejleszt i alulról 
építkeztek. Többnyire a tervez irodák, beszerzési osztályok, értékesítési 
csoportok és gyárak bizonyos tevékenységeire alkalmazo   bizonyos mód-
szerekr l beszéltek, és ebben gondolkodtak: ado   célra létrehozo   termék-
fejlesztési csapatok, célzo   árazás, kiegyenlíte   gyártásütemezés, gyártó-
cellák. Bár teljes köteteket írtak az egyes technikákról, s t néhány magas-
röpt   lozó ai elmélkedés is megjelent (például Taiichi Ohno emlékiratai),2 
jórészt kimondatlanul maradt az a gondolatmenet, amelynek segítségével 
egységes rendszerré lehete   volna ötvözni az egyes módszereket. Emia   
számos olyan vezet vel találkoztunk, aki elvesze   a technikákban, mert az 
egész lean rendszer megértése nélkül próbálta megvalósítani annak egyes 
részeit.

Miután a közönségb l sokakkal találkoztunk, és alaposan megfontoltuk 
a kérdést, arra juto  unk, hogy a lean szemlélet 5 alapelvben foglalható ösz-
sze: a termékek értékének (value) pontos meghatározása, az egyes termékek 
értékfolyamatának (value stream) azonosítása, az érték megszakítás nélküli 
áramlásának ( ow) biztosítása, annak lehet vé tétele, hogy a vev k  húzóelv 
(pull) alapján tegyenek szert értékre a gyártótól, valamint a folyamatos töké-
letesítésre (perfection) való törekvés. Ha a vezet k pontosan megértik, majd 
ötvözik egymással ezeket az elveket, akkor valóban hasznát vehetik a lean 
technikáknak, és folyamatos fejl dést érhetnek el. Ezek az elvek és alkalma-
zásuk szolgálnak a könyv I. részének témájául.
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Az átalakítási folyama  al kapcsolatban ismertünk ugyan egy dics  példát 
�– a Toyota eredeti lépését közvetlenül a II. világháborút követ en �–, de csak 
nagy vonalakban. Ráadásul a The Machine That Changed the World legszem-
bet n bb összehasonlítási példái a zöldmez s létesítmények (green eld) vol-
tak, amelyeket japán autócégek az 1980-as években a nulláról hoztak létre 
Nyugaton. Ezek a fontos vívmányok eloszla  ák azt a tévhitet, mely szerint 
a lean termelés valamilyen okból csak japán kulturális környezetben m -
ködhet. Az újonnan felépíte  , új alkalmazo  akat foglalkoztató és új esz-
közöket alkalmazó zöldmez s létesítmények azonban nem sokban hason-
líto  ak azokhoz a régóta fennálló barnamez s létesítményekhez (brown eld), 
amelyeket a vezet k többsége megpróbált helyrerázni. Olvasóink saját 
körülményeiknek megfelel  és bármely ágazatra érvényes, részletes tervre 
vágytak.

Ezért elhatároztuk, hogy a vezet  ipari nagyhatalmak különféle ágaza-
taiban megkeressük azokat a cégeket, amelyek tömegtermel  barnamez s 
létesítményb l lean szerveze  é fejl dtek vagy fejl dnek. Úgy t nt, az  
meg gyelésük révén tudjuk legjobb eséllyel megismerni a lean átalakulás 
általános módszereit. Nem egyfajta átlagos gyakorlatot feltáró felmérést 
akartunk készíteni, hanem inkább a vállalkozó szellem  szervezetekre kí-
vántunk összpontosítani: azokra, amelyek a hagyományokon felülemelked-
ve meg tudták tenni a lean átalakuláshoz vezet  jelent s lépést.

De hol keressük ezeket? Jól ismertük az autóipart, de a gazdaság egyéb 
ágazataiban �– többek közö   a szolgáltató szektorban �– is szere  ünk volna 
példákra lelni. Ráadásul a mamutcégek eseteinek kiegészítéseként kerestük 
a kisvállalkozások példáját is, a kis darabszámban termel  cégek tapaszta-
latait a nagy volumen  autógyártókkal szemben, továbbá a csúcstechnoló-
giát bevet  vállalatokat, összehasonlításként a régi technológiát alkalmazó 
üzemekkel.

Végül hosszas, kemény kutakodás és némi szerencse révén rátaláltunk 
Észak-Amerika, Európa és Japán lean elveket valló vezet inek csoportjai-
ra, s t els  kézb l is szerezhe  ünk információkat úgy, hogy személyesen 
fekte  ünk be egy kis termel vállalatba. Négy éven át összesen több mint 
ötven, a legkülönfélébb ágazatokat képvisel  céggel kerültünk kapcsolatba, 
és alaposan megismertük azokat az emberi er feszítéseket, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy lean szerveze  é alakítsuk át a tömegtermel ket. Tapasz-
talatainkat és az ezek alapján készíte   gyakorlati akciótervet a könyv II. ré-
szében ismertetjük.

Nagy örömünkre szolgált, hogy miközben lassanként rátaláltunk a kerese   
példákra, a könyv a hasonló gondolkozású emberek szoros együ  m ködé-
sét indíto  a el. Szenvedélyesen hisznek bizonyos elvekben, komoly el re-
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haladást értek el az alkalmazásukkal, és azt szeretnék, ha a lean szemlélet 
általánosan elfogado  á válna. A kötet végén felsoroljuk a velünk együ  -
m köd  cégek, vezet k nevét, és leírjuk, hogyan lehet a nyomdokaikba 
lépni. Ezúton is köszönjük azokat az órákat, napokat, s t heteket, amit ránk 
szántak.

Mivel a vállalatok egészébe bepillantást kelle   nyernünk, és át kelle   te-
kintenünk az egyes termékek teljes értékfolyamatát a nyersanyagtól a kész-
termékig, a rendelést l a szállításig és a tervezést l a bevezetésig, valamint 
sok, joggal szellemi tulajdonnak tekinthet  módszert, eszközt is meg kelle   
vizsgálnunk, szokatlan együ  m ködési formát javasoltunk. Viszonzásul, 
amiért a vállalatok szabad bepillantást nyújto  ak nekünk mindenhová �– 
például beszélgethe  ünk beszállítóikkal, vev ikkel és a szakszervezetekkel 
�–, felajánlo  uk, hogy átadjuk a kéziratot kritika és javítás céljából. El re kö-
zöltük, hogy a vizsgált mintacégek kitörölhetnek bármit, amit nem szeret-
nének nyilvánosságra hozni, ám ha a szellemi tulajdon (vagy az önbecsülés) 
védelme érdekében kihúzzák azokat a részleteket, amelyek hitelessé teszik 
a történetet, a kérdéses céget egyszer en kihagyjuk a könyvb l. Végül sen-
kit nem veszíte  ünk el ilyen okból.

Egyszerre küls s és bennfentes munkamódszerünk, amelyet talán Peter 
Drucker alkalmazo   el ször ötven évvel ezel   a General Motorsról szó-
ló korszakalkotó tanulmánya, a The Concept of the Corporation (A vállalat 
koncepciója)3 megírása során, különleges átláthatósági igényeket támaszt a 
szerz kkel szemben. Napjaink olvasói ugyanis alapvet  és jogos kétkedés-
sel fogadják az �„üzleti�” könyveket: egyrészt mert azonnali gyógyírt ígérnek 
minden bajra, másrészt mert szerz ik �– különösen a tanácsadók, de néha a 
kutatók is �– anyagilag érdekeltek a tárgyalt cégekben. Épp ezért szeretnénk 
leszögezni, hogy nem állunk semmiféle pénzügyi vagy tanácsadói kapcso-
latban a kötetben szerepl  személyekkel és vállalkozásokkal.4 Ezenkívül azt 
is jelezzük, hogy az i   bemutato   teljesítményadatokat ellen riztük: sok 
esetben saját szemünkkel gy z dtünk meg helytállóságukról, amikor be-
jártuk a termel üzemeket és hosszabb id t töltö  ünk el a tervezési, a mar-
keting-, az értékesítési, a vev szolgálati és a beszerzési részlegen, illetve a 
termékfejlesztési csapatokkal.

Annak érdekében, hogy a lean elvek keresése során teljesen meg rizzük 
függetlenségünket, négyéves munkánkat a Simon & Schustert l kapo   el -
legb l és személyes tartalékainkból fedeztük.

Ahogy nekilá  unk papírra vetni tapasztalatainkat arról, hogyan vehetik át 
a hagyományos, tömegtermel  szervezetek a lean elveket, lassanként rájöt-
tünk, hogy lehetséges, s t szükséges is messzebbre menni, mint eddig bár-
melyik cég. Ahhoz, hogy megtegyük a soron következ  �„lépést�”, teljesen új 
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gondolkodásmódot kell magunkévá tenni arról a szerepr l, amelyet a cégek 
és az emberek játszanak a tervezést l a bevezetésig, a megrendelést l a szál-
lításig és a nyersanyagtól a vev  által átvehet  késztermékig tartó értékfo-
lyamatban. Egy új felfogás �– a lean szervezet �– képes az egész értékfolyamatot 
a tökéletesség irányába terelni. Ezt az elgondolást röviden ismertetjük az 
I. részben, majd a III. részben vesszük alaposabban szemügyre. S t a III. 
részben elábrándozunk a következ  �„lépésr l�” is, amelyet még senki nem 
lépe   meg eddig. Talán épp valamelyik olvasónk lesz az els .

Miután négy éven át tanulmányoztuk a lean átalakulásban sikeres válla-
latokat, megtudtuk, mi a siker titka. Példáink megmutatják, hogyan alkal-
mazható a lean szemlélet, technikák és szervezet gyakorlatilag bármilyen 
(akár termel -, akár szolgáltató-) tevékenységre. Ráadásul már az is dereng 
el  ünk, hogy mi lesz a jelenlegi legjobb gyakorlaton is túlmutató lépés. 
A következ  oldalakon részletesen elmagyarázzuk, mit érdemes tenni és 
miért. A feladat így már egyszer  lesz �– csak csinálni kell! (Just do it!)


