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„Ha a sikernek van titka, 

akkor az abban a 

képességben rejlik, hogy 

megértjük a másik ember 

nézőpontját és az ő 

szemszögéből is látjuk a 

dolgokat, nem csak a 

sajátunkból” (Henry Ford) 

 

1. Bevezetés 

 

Napjainkban a vállalatok versenyképességének fenntartásához elengedhetetlen a 

fogyasztói igények ismerete és az ehhez való alkalmazkodás. Ennek megvalósítására a 

legismertebb stratégia a lean filozófia, ami az értéket a vevő szempontjából definiálja és 

a termék vagy szolgáltatás létrehozására irányuló folyamatokat ehhez igazítja 

csökkentve ezzel a veszteségeket. A lean szemléletű folyamatoptimalizáláshoz a 

folyamatmenedzsment megfelelő módszertant biztosít. 

A lean szemlélet és a folyamatmenedzsment alkalmazása elsősorban a 

nagyvállalatok esetében terjedt el, de kisebb szervezetek is tesznek kísérletet a 

bevezetésére. A veszteségcsökkentő filozófia leginkább olyan környezetben lehet 

sikeres, ahol a kereslet magas és előre jelezhető, illetve alacsony a választék iránti 

igény. Ez a mezőgazdaságra különösen igaz, így szakdolgozatomban egy tejtermeléssel 

foglalkozó KKV - a Multiton Kft. – főtevékenységéhez kapcsolódó folyamatok 

fejlesztési lehetőségeit vizsgálva szeretném erősíteni az előbbi hipotéziseket, miszerint a 

lean filozófia sikeresen alkalmazható kis- és középvállalatok esetében is illetve, hogy a 

mezőgazdaság speciális területén is vannak hatékonyan alkalmazható elemei. 

A következőkben bemutatom a dolgozat témája szempontjából releváns elméleti 

és módszertani ismereteket, a különös tekintettel a lean alapelvekre, eszközökre és 

veszteségekre, a folyamat- és változásmenedzsment alapjaira. 

Ezt követően kitérek a vizsgált vállalat bemutatására, és a választott folyamat – a 

fejés - ismertetésére. 

A Multiton Kft. és a fejés folyamatának áttekintése után a vállalat telephelyén 

tett látogatásaim és a vezetőkkel való konzultációk alapján lehetőségeket gyűjtök a 
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folyamatoptimalizálására. A későbbiekben ezeket a lehetőségeket fogom megvizsgálni 

abból a szempontból, hogy a vállalat számára melyiket célszerű elfogadni. Végül 

javaslatot teszek a fejlesztési lehetőségek megvalósítására, esetleg elutasítására. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

 

A következő fejezetben a szakdolgozatom elkészítéséhez használt módszereket, 

eszközöket fogom bemutatni, különös tekintettel a lean szemléletre és a 

folyamatfejlesztés vonatkozó eszköztárára. 

 

2.1. Lean szemlélet 
 

Az olvasott szakirodalmak és az egyetemi tanulmányaim alapján a lean 

szemlélet lényege, a fogyasztói érték maximalizálása kevesebb erőforrás-ráfordítással, 

és a veszteségek csökkentésével. A következő bekezdésekben a lean filozófia 

kialakulásáról, alapjairól és módszereiről lesz szó. 

 

2.1.1. A lean szemlélet a kezdetektől 

 

A lean filozófia kialakulásának megalapozása már az 1574-es évben 

megkezdődött a folyamatos gyártás kialakulásával, ami III. Henry francia király 

nevéhez fűződik. Az ő vezetésével készültek el az első egyszerű gályahajók, hajónként 

kevesebb, mint egy óra alatt. A következő lépések az egységesítés (1760, Gribeauval, 

javítás gyorsítása), a sorozatgyártás (1799, Whitney, több típus ugyan azzal az 

alkatrésszel), az automatizálás (1807, Burnel, 22 művelet emberi segítség nélkül), és az 

egydarabos áramlás (1822, Blanchard, rugalmas gyártószigetek). Az 1850-es években 

pedig előtérbe került a minőség. (Kovács, 2016) 

A következő fontos szakasz a Toyota fejődésének története, amely 1924-ben egy 

szövő géppel kezdődött. Sakichi és fia Kiichiro Toyoda elkészítette az első szövőgépet, 

ami nem csak önműködő volt, de hiba esetén automatikusan meg is állt. Ez később a 

Toyota Termelési Rendszer (TPS) egy meghatározó eleme lett. 

Toyoda 1918-ban alapította meg a Toyoda Fonó és Szövő Vállalatot, a Toyoda 

Automata Szövőszék Műveket pedig 1926-ban.(Tóka, 2009) 

A szabadalmi jogok eladásából befolyt összegből 1933-ban megalakult az 

autógyártó részleg, ’35-ben pedig önállósodott. Kiichiro Toyoda 1929 és 1933 közötti 

utazásai, köztük látogatása a Ford michigani gyárába komoly hatással voltak a TPS-re. 

A Just-In-Time elv a szalagrendszerű gyártáson és a szupermarketek példáján alapszik. 
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A vállalatot ebben az időben Risaburo Toyoda majd Eiji Toyoda vezette. A TPS 

rendszerré válásában a legnagyobb szerepet azonban Taiichi Ohno játszotta. (Tóka, 

2009) 

A ’40-es években a Toyota még amerikai méretgazdaságossági példára 

futószalagon gyártott, vagyis merev termelési rendszert alkalmazott. Azonban egyre 

fontosabb a vevők számára a minőség és a választék, és ezt a Toyota időben felismerte. 

Az 1950-es években olyan amerikai szakértőktől tanultak, mint Deming, vagy Juran. A 

Toyota vezetői és mérnökei sok hasznos gyakorlatot vettek át amerikai üzemekből, 

ezeket saját kultúrájukhoz illesztették, tovább fejlesztették és ennek a vezetője volt 

Ohno. (Tóka, 2009) 

 

2.1.2. Lean alapelvek 

 

Ahhoz, hogy egy vállalat sikeresen működjön, ismerni kell a piaci igényeket, a 

vállalat a működését, pontosabban a termelés folyamatát, ezt standardizálni kell, és ez 

után következhetnek a fejlesztések. A lean alapelvek ezen alapulnak. 

 

 

1. ábra: Lean alapelvek 

Saját szerkesztésű ábra a Lean Szemlélet című könyv alapján (Womack - Jones, 2009) 

 

1. Az érték meghatározása 

Itt fontos kiemelni, hogy az értéket a vállalat állítja elő, de a vevő szempontjából 

kell definiálni, és azt a szükségletét kielégíteni, ami az adott pillanatban fenn áll. 

(Womack - Jones, 2009) 

Érték 
azonosítása 

Értékáram 
azonosítása 

Áramlás Húzó elv 

Tökéletesítés 
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Példa: Autógyártás 

Tegyük fel, hogy az előzetes felmérés alapján 5 szempontot figyelembe véve 

egytől ötig terjedő skálán értékelve (ahol az 1 – egyáltalán nem képvisel értéket az 5 – 

teljesen mértékben értéket képvisel) az alábbi adatokat kapjuk: 

 csomagtér nagysága: 3, 

 autó gyorsulása: 2, 

 autó maximális sebessége: 1, 

 autó fogyasztása: 5, 

 autó felszereltsége (például GPS, tolatókamera, üléshuzat mintája): 4. 

Ekkor a vevőszempontjából a fogyasztás és a felszereltség képvisel nagyobb 

értéket, így a vállalatnak az erőforrásait ezekre kell koncentrálnia. 

Az érték meghatározására több definíció is születetett. A lean szemlélethez 

Grönroos és Gummerus meghatározása áll a legközelebb, miszerint: „Az értéket a vevő 

észleli és határozza meg egyedileg, tapasztalati úton és egy adott kontextusban.” 

(Grönroos - Gummerus, 2014, 206. o.) 

 

2. Az értékáram meghatározása 

Ebben a szakaszban kell megvizsgálni a termék, szolgáltatás vagy ezek 

kombinációjának előállítását az érték teremtés szempontjából. 

A folyamat lehet: 

 értékteremtő, 

 értéket nem teremtő, de szükséges, 

 veszteséges. (Womack - Jones, 2009) 

 

Példa: Autógyártás 

A Kövér-Autó Kft.-nél az autó üléshuzatának varrása és az ülés beszerelése 

folyik. A vállalatnál először a huzatokhoz szükséges anyagok beszerzése folyik, ezt 

követően a méretre szabás és a varrás, majd a huzatok felhelyezése az ülésekre. Az 

ülések beszereléséig a tárolás szükséges. Előzetes felmérés alapján kiderült, hogy a 

huzat anyaga, mintája képvisel értéket a vevőszempontjából. Ebben az esetben a 

huzatok kiszabása, varrása és az ülések beszerelése szükséges, de nem értékteremtő 
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folyamat, a huzatok beszerzése, felhúzása értékteremtő folyamat, a tárolás pedig 

veszteséges. 

 

3. Áramlás 

A következő lépés a folyamatok megismerése után, a veszteséges folyamatok 

eliminálása, a szükséges, de nem értékteremtő és az értékteremtő folyamatok idejének 

csökkentése. (Womack - Jones, 2009) 

 

Példa: Autógyártás 

Az előző példánál maradva a vállalatnak először a tárolást kell csökkentenie, 

majd megszüntetnie, ezt követően a huzatok kiszabásának, varrásának és az ülések 

beszerelésének az idejét csökkenteni, végül pedig a huzatok beszerzésének és 

felhúzásának idejét. 

 

4. Pull (Húzó elv) 

Ahol van rá lehetőség, húzó elvet kell alkalmazni, tehát a vevői igény alapján 

kell, hogy megkezdődjön a gyártás. (Womack - Jones, 2009) 

 

Példa: Cukrászda 

Az Édes Cukrászda célpiaca a turistacsoportok és a közeli iskola tanárai, diákjai. 

A turistacsoportok főleg nyáron érkeznek, és a könnyebb aprósüteményeket kedvelik 

jobban, míg az iskola dolgozói, tanulói inkább csak különleges alkalmakkor vásárolnak, 

főleg tortát. Ez alapján a turistacsoportok esetében nem valósítható meg a húzó elv, 

mert túl hosszú lenne az átfutási idő az értékhez viszonyítva, az iskolából érkező 

vendégek azonban előre leadják a rendelést és ez alapján készül el az egyedi termék. 

 

5. Tökéletesítés 

Mint az 1. ábrán is látható ez egy körfolyamat, így folyamatos visszacsatolásra, 

fejlesztésekre van szükség. (Womack - Jones, 2009) 
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Példa: Autógyártás 

A Kövér-Autó Kft. példájánál maradva, ha a fejlesztés során csak a tárolás 

megszüntetésére és az ülések beszerelésének idejének csökkentésére került sor, a 

későbbiekben a megváltozott igényeket figyelembe véve elvégezhető a többi folyamat 

idejének csökkentése is. 

 

2.1.3. Lean veszteségek 

 

A lean filozófia estében három fő veszteségforrást különböztetünk meg. Ezek a 

következők: 

 

1. Muda 

Muda minden olyan folyamat vagy tevékenység, ami nem teremt értéket. Ezek a 

tevékenységek felesleges idő, erőforrás, és pénz felhasználást eredményeznek. Ezeket a 

tevékenységeket Taiichi Ohno kategorizálta a Toyota Termelési Rendszerben. A hét fő 

kategóriát együtt az angol kifejezések kezdőbetűi alapján gyakran említik TIMWOOD 

modellként. 

 Transzport (szállítás) - A termék szükségtelen mozgatása a műveletek között 

o Példa: A nem megfelelő gyártósor elrendezés miatt az első fázisban 

elkészült alkatrészt a második fázis szerelőműhelyéhez kell szállítani. 

 Inventory (készlet) – Felesleges nyersanyag, gyártásközi (WIP) és késztermék 

készletek 

o Példa: A kiegyenlítetlen technológiai idő miatt két művelet között WIP 

készlet alakul ki 

o Példa: A rosszul felmért igények miatt késztermék készlet alakul ki 

 Motion (mozdulat) – Személyek, gépek felesleges fizikai mozgása, mozgatása 

o Példa: A nem ergonomikus munkahely kialakítás miatt az operátornak 

hajolni, létrára állni kell 

o Példa: A ritkábban használt eszközök közelebb vannak elhelyezve az 

operátorhoz, mint a gyakrabban használt eszközök, ami sok felesleges 

mozgást eredményez 
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 Waiting (várakozás) – Várakozás gépre, anyagra, információra, stb. 

o Példa: A kiegyenlítetlen technológiai idők miatt a termék várakozik a 

következő fázisra 

o Példa: A kiegyenlítetlen technológiai idők miatt a következő fázis 

várakozik a termékre 

 Overproduction (túltermelés) – A megrendeléshez képest több vagy korábbi 

termelés 

o Példa: A 100 db-os megrendelésre 10% selejttel számolva 110 db-ot 

gyártanak, így nem csak az a probléma, hogy a 10 db készletre kerül, de 

a vevő ezért nem is fizet 

o Példa: A két hét múlva esedékes megrendelés egy héttel korábban készül 

el, így egy hétre raktárra kerül 

 Over-processing (túlzott megmunkálás) – Olyan tevékenységek, melyek a vevő 

szempontjából nem adnak hozzáadott értéket a termékhez, szolgáltatáshoz 

o Példa: A mobiltelefonok fogyasztói körében az alapfunkciókon felül 

csak a hosszú üzemidő és a nagy tárhely képvisel értéket, ennek ellenére 

vízálló borítást és nagy felbontású kamerát is szerelnek a készülékbe 

 Defects (selejtek) – Selejt vagy hibástermék gyártása 

o Példa: A karbantartás hiánya miatt, az egyik gép elkopik és a 

tűréshatáron kívül eső méretű csavarok készülnek a gyártósoron 

o Példa: A beszerzés hanyag beszállító kiválasztási módszere miatt az 

egyik beszállító folyamatosan hibás alapanyagokat szállít, így a 

legyártott deszkalapok eltörnek. (Lean Manufacturing Tools, 2017) 

 

A fent felsorolt hét veszteség típust gyakran kiegészítik a következőkkel: 

 Tehetség - Az alkalmazottak képességeit, tudását gyakran nem egészében, vagy 

megfelelően hasznosítják 

 Erőforrások – Elpazarolt energia, víz és egyéb erőforrások 

 Céleszközök – Nem megfelelő eszközök használata (Lean Manufacturing Tools, 

2017) 
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Ezeken felül persze számos más egyedi gyártási veszteségről is beszélhetünk 

egy-egy vállalatnál, például szennyezésről. 

 

2. Mura 

A Mura a kiegyenlítetlenségből származó veszteség. Sok Muda kiváltó oka a 

Mura. Erre a legjobb példa a hokiütő effektus. Például a 100db-os megrendelést 4 hét 

múlva kell teljesíteni és az első héten 10 db gyártására a második héten pedig 12 db 

gyártására kerül sor, akkor a következő két hétben hetente legalább 39 db-ot kell 

gyártani, ami nem csak a gép amortizációját fokozza, de ha a kapacitása meg is felel 

ennek, lehetséges, hogy a következő megrendelést nem fogják tudni teljesíteni. Egy 

másik példa, hogy a gyártó csarnokban két gép is képes ugyan annak a terméknek az 

elkészítésére, de az egyiket valamilyen okból (könnyebb kezelhetőség, hozzáférhetőség, 

stb) többet használják. Itt a probléma szintén az, hogy a többet használt gép 

amortizációja felgyorsul, de ezen felül a másik gép kapacitása sincs kihasználva. (Lean 

Manufacturing Tools, 2017) 

 

3. Muri 

A Muri típusú veszteség a túlterhelésből adódik, ami nem csak a gépek korai 

amortizációját okozza, de a dolgozók teljesítményét is befolyásolja. Kiváltó oka lehet 

például a Mura, a nem megfelelő kommunikáció (pontatlan utasítások, stb.) és a nem 

megfelelő munkaeszközök. A Muri szintén Mudához vezethet. Példa a Muri típusú 

veszteségekre a szerszámgépek kopásából eredő selejtek az optimális üzemidőn túl 

üzemeltetett gyártó sorok esetében vagy a túlterhelt szellemi vagy fizikai dolgozók 

esetében a hibák számának exponenciális növekedése. (Lean Manufacturing Tools, 

2017) 

 

2.1.4. Lean eszközök 

 

Ebben az alfejezetben néhány a lean szemlélet megvalósítását segítő eszközt 

mutatok be a lean öt alapelve mentén. 
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1. táblázat 

Lean eszközök 

Lean 

alapelvek 
Lean eszközök 

Érték 

meghatározása 
Genchi genbutsu 

Értékáram 

meghatározása 

Genchi genbutsu 

5 miért 

Értékáram-

elemzés 

Áramlás 

megvalósítása 

JIT 

Egydarabos 

áramlás 

Takt Time 

Heijunka 

SMED 

Jidoka 

Húzó elv 
Kanban 

Szupermarket 

Tökéletesítés 

Kaizen 

5S 

Vizuális irányítás 

Saját szerkesztésű táblázat Kovács György előadás alapján (Kovács, 2016) 

 

1. Az érték meghatározásához szükséges eszközök 

Az érték meghatározásához először is azonosítani kell a vevőt, azaz a célpiacot. 

Ez egy vállalat esetében termékenként is változhat, így érdemes először a vezérterméket 

vizsgálni. A következő lépésben meg kell ismerni a vevő igényeit. Ennek több módja is 

lehetséges. Ha egy konkrét vevőről van szó, akkor a szükséges paraméterek esetében 

célszerű egyeztetni. Ha azonban egy célcsoportról van szó ajánlott a piackutatás. 
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1.1. Genchi genbutsu 

Az érték meghatározásához eredményesen használható lean eszköz a genchi 

genbutsu, melynek jelentése „Menj, és nézd meg!”. (Lean Szótár, 2017a) 

Ez az érték meghatározása esetében jelentheti például azt, hogy nem biztos, 

hogy a sokkal olcsóbb szekunder kutatások eredménye elég pontos, specifikus ahhoz, 

hogy elhagyhassuk a primer kutatást. Ez persze nem jelenti azt, hogy a szekunder 

kutatástok nem lehetnek hasznosak, de lehet, hogy ami számunkra jelentős 

információnak számít, az a kutatást végző személynek nem volt az, lehet, hogy az 

információ elavult, vagy hibás. 

 

2. Az értékáram meghatározásához szükséges eszközök 

Az értékáram meghatározásához, mint azt korábban már említettem először 

értékteremtés szempontjából szükséges megvizsgálni a tevékenységeket, folyamatokat. 

 

2.1. Genchi genbutsu 

Az értékáram meghatározására szintén elengedhetetlen módszer a genchi 

genbutsu. 

Az értékáram meghatározása esetében is fontos, hogy végig járjuk a termék 

útját, saját tapasztalatink alapján ismerhessük meg a folyamatokat, ne csak mások 

elmondása alapján ítéljünk. 

 

2.2. 5 Miért? módszer 

Az 5 miért módszer egy nagyon egyszerű gyökérok keresési módszer, mellyel a 

probléma okát szüntethetjük meg az intézkedések során. (Lean Szótár, 2017b) 

 

2.3. Értékáram-elemzés 

Az értékáram-elemzés vizuális eszköze a VSM (Value Stream Map - értékáram 

térkép), ami a veszteségek azonosítását szolgálja. Előnye, hogy egységes jelölésekkel 

jól átláthatóvá teszi a folyamatokat. Az első lépés a jelenállapot térkép elkészítése, majd 

a veszteség idők minimálisra csökkentésével az ideális állapot térkép, abban az esetben, 
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ha nem minden megoldás valósítható meg az első fejlesztés alkalmával, az ideális 

állapot térkép jövő állapot térkép lesz. (Lean Szótár, 2017c) 

 

 

2. ábra: VSM példa  

Forrás: Lean Szótár (Lean Szótár, 2017c) 

 

2. táblázat 

 

Saját szerkesztésű táblázat 

 

3. Az áramlás megvalósítása 

Ahhoz, hogy a veszteséges tevékenységeket megszüntessük a veszteséges, de 

szükséges és az értékteremtő folyamatok idejét pedig csökkentsük, több módszert is 

alkalmazhatunk. 
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3.1. Just-In-Time (JIT) 

A JIT az egyik legfontosabb eszköz a lean szemlélet megvalósításakor. Lényege, 

hogy termékeket a szükséges mennyiségben, a szükséges időben gyártsuk és 

mozgassuk. Vagyis nem később, de nem is korábban! A Just-In-Time elv célja az 

átfutási idő csökkentése. (Lean Szótár, 2017d) 

 

3.2. Egydarabos áramlás megvalósítása 

Az egydarabos anyagáramlás lényege, hogy egy időben egy alkatrészt, terméket 

munkálunk meg vagy szerelünk össze. Célja a termelési rendszer rugalmasságának 

növelése, és a készletek megszüntetésével a hibák azonnali észlelése. Fontos tényezője a 

gyártósor elrendezés. (Lean Szótár, 2017e) 

 

3.3. Ütemidő (Takt Time) 

Az ütemidő azt mutatja, meg, hogy a megrendelés teljesítéséhez milyen 

időközönként kell elkészülnie egy terméknek. Ennek használatával a termelést igazítjuk 

a vevői igényekhez. (Lean Design, 2015) 

 

3.4. Heijunka 

A heijunka a gyártás kiegyenlítését jelenti. Ha például a vállalat kap egy 

megrendelést 100 db „A” termékre és 100 db „B” termékre, ahol „A” termék gyártási 

ideje 1 perc „B” terméké 1,5 perc egy naiv gyártás ütemezés esetén először az egyik, 

aztán a másik termékből gyártanák le a 100 darabot. Heijunka esetén viszont a sor 

„ABABAB…AB” és a gyártási időt sem veszi külön termékenként, tehát ebben az 

esetben 2,5 perc, ezzel az ütemidő konstanssá válik. (Productions and Operations 

Management Society, 2017) 

 

3.5. Gyors átállás (SMED) 

A SMED célja az átállási idő nagymértékű csökkentése. Első lépése a külső 

(működés közben is elvégezhető átállás) és belső (működés közben nem elvégezhető 

átállás) átállási műveletek szétválasztása. Ezt követően a belső átállási műveletek közül, 
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amit lehetséges tegyünk külső átállási műveletté. Végül pedig mind a külső, mind a 

belső átállási idők csökkentése következik. (Lean Szótár, 2017f) 

 

3.6. Jidoka 

A jidoka célja jobb minőség elérése alacsonyabb költséggel. Automatizáláson 

alapul, főleg az automatikus felügyeleten. Ennek fontos eleme, hogy az emberi és gépi 

munkavégzést külön kell választani. Ez biztosítja az alacsony költséget. (Lean Szótár, 

2017g) Fontos eszköze az andon-rendszer, és a poke-yoke.  

 

4. Húzó elv 

A húzó elv megvalósításának a következő két módszer a legelterjedtebb eszköze. 

 

4.1. Kanban 

A kanban elsősorban termelési vagy anyagmozgatási utasításként funkcionál. 

Lényegében a húzó elvű gyártás primer információjának fizikai megjelenése kártya 

formájában. (Lean Szótár, 2017h) 

 

4.2. Szupermarket 

A szupermarket inhomogén műveletközi tároló, vagyis egy időben különböző 

műveletközi készletek tárolásra alkalmas rövid ideig, a gyártás folyamatosságának 

érdekében. 

 

5. Tökéletesítés 

Ahhoz, hogy egy folyamatot fejleszteni tudjunk, először szabványosítani kell. 

 

5.1. Kaizen 

A kaizen lényege, a folyamatos kis fejlesztések megvalósítása, melyek a 

dolgozók kreativitásán alapulnak. A kaizen négy alapelve a rövidítés, az 

összekapcsolás, az átrendezés és az egyszerűsítése. (Lean Szótár, 2017i) 
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5.2. 5S 

A módszer célja a rendezett munkahely kialakítása a hatékony és zavartalan 

munkavégzés érdekében. 

 Seiri – Szelektálás: A szükséges és szükségtelen dolgok szétválasztása. A 

munkahelyen csak az marad, amire szükség van. 

 Seiton – Elrendezés: Minden a használatának gyakoriságától függő távolságban 

helyezkedjen el és legyen kijelölt helye. 

 Seiso – Takarítás: Tiszta környezetben a problémák könnyebben felismerhetőek. 

A rendszeres és gyakori takarítások alkalmával törekedni kell a problémák 

felismerésére. 

 Seiketsu – Standardizálás: Határozzuk meg a legjobb módszert és azt tartsuk is 

be. Ez az előző három pont betartására vonatkozik. 

 Shitsuke – Fenntartás: A meglévő fejlesztések gyakorlati használata. 

Elkötelezettség a rendezett munkahely fenntartása iránt. (Lean Szótár, 2017j) 

 

5.3.Vizuális irányítás 

Célja, hogy bárki könnyedén észrevehesse a problémákat, így azok helyre 

állítása is gyorsan megtörténhet. A vizuális irányításnak több megnyilvánulási formája 

is létezik. (Lean Szótár, 2017k) 

 

A fent felsorolt eszközök kiegészítik egymást, gyakran az egyik nem is működhet a 

másik nélkül, azonban ezeken felül is számos más eszköz alkalmazható sikerrel. 

 

2.1.5. Lean a mezőgazdaságban és a tejtermelésben 

 

Az őskorban a vadászat húzó elvű rendszerben működött, aztán a mezőgazdaság 

elterjedésével megjelent a raktározás. A jó években a farmerek annyit termelnek, 

amennyit tudnak (a túltermelés egyik formája), hogy foglalkoztassák a dolgozókat és a 

jó minőségű növényeket, takarmányokat stb. el tudják raktározni, hogy később rosszabb 

időkben el tudják adni jó áron. Ebben a kontextusban a túltermelés és a raktározás 

előnyösnek tűnik. (Planet Lean, 2016) 
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A lean szemléletet alkalmazását általában olyan területeken javasolják, ahol a 

kereslet állandó és könnyen előre jelezhető a választék iránti igény pedig alacsony. 

Ennek ellenére kialakulása mégis az autóiparhoz kötődik, ahol ma már sem a kereslet 

állandósága és előre jelezhetősége, sem az alacsony választék nem jellemző. A ma lean 

alapokon működő vállalatok legtöbbjére sem jellemzőek az előbb felsorolt paraméterek, 

még is sok területen működik sikeresen. Miért ne alkalmazhatnánk a mezőgazdaságban 

is? Erre példa az AgroHoldig Kuban orosz mezőgazdasági vállalat. (Lean Világ, 2015) 

Dyrendahl és Granath tanulmánya szerint a lean hasznos lehet a mezőgazdasági 

vállalatoknak, akár 5,6%-os profit növekedést is jelenthet. (Andersson - Andersson, 

2014) 

A témában olvasott cikkek és szakirodalmak alapján a mezőgazdaságban és ezen 

belül a tejtermelésben is felismerték a lean szemlélet jelentőségét, alkalmazásának 

előnyeit. A mezőgazdaság területén a legnagyobb kihívást az időjárási viszonyok 

jelentik, a tejtermelésben ezen felül, megjelenik az állatok gondozásának területe, a 

komfortérzésük kialakítása. 

 

2.1.6. Hogyan használhatók a lean eszközök a mezőgazdaságban? 

 

Az olvasottak alapján az egyik leggyakrabban bevetésre került módszer a genba 

és genchi genbutsu. Mind a mezőgazdaságban, mind a tejtermelésben kiemelkedő 

szerepe van a naprakész információknak, amit a vezetők saját tapasztalataik alapján 

szerezhetnek ezzel a módszerrel. Nem csak a helyzet megismerése, de a problémák 

gyors észlelése is lehetséges ezzel a módszerrel. Növénytermesztés esetén például 

elengedhetetlen a vetés előtt a föld, aratás előtt a növények állapotának a vizsgálata, de 

ettől még fontosabb, hogy a növény betegségek, kártevők is ezzel a módszerrel 

ismerhetők fel a leggyorsabban és leghatékonyabban. Az állattenyésztés esetében is 

hasonló a helyzet. A telep és az állatok állapotának ellenőrzése csak így valósítható meg 

és a betegségek korai észlelésén felül a dolgozói problémák (teljesítményromlás, 

konfliktusok), a megoldásra váró problémák (szennyezettség elkerülése, eszközök 

elkeveredése) és a fejlesztési lehetőségek is felszínre kerülnek. Gyakran a VSM készítés 

megelőző lépése. 

Az értékáram-elemzés egy rendkívül hasznos módszer lehet a tevékenységek 

idejének csökkentésére. Az előbb említett genchi genbutusu alkalmazásával értékáram-

térkép készíthető, amelyen feltüntetjük a jelenlegi állapotot, és a lean menedzsmentben 
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megismert veszteségforrásokat, majd ez alapján egy ideálisállapot térképet készítünk. 

Ezt követően a lehetőségekhez mérten elvégezzük a térképen jelzett fejlesztéseket. 

Az észlelt veszteségek okát kell megszüntetni, amire egy nagyon egyszerű 

technika az 5 miért módszer. Ha például egy sajtkészítő üzem jelenállapot térképen 

veszteségként tüntettük fel a nagy WIP készleteket, a gyökérokot megtalálva 

megszüntethetjük azt és nem csak a tünetet kezeljük. 

A JIT az egyik legelterjedtebb lean eszköz. Miért ne használhatnánk a 

mezőgazdaságban is? A feladatot nagyban megnehezíti, hogy a mezőgazdaság sajátja a 

készletezés és a túltermelés, a 2.1.6. Lean a mezőgazdaságban és a tejtermelésben című 

alfejezetben kifejtett okok miatt. Ennek ellenére azonban a vannak területek ahol ez 

elengedhetetlen. A romlandó terméket előállító területeken például a húsiparban, a tojás 

vagy tejtermelésben nincs lehetőség hosszú raktárazásra, ami a különleges igények 

(hűtés) miatt nagyon költséges is. A JIT elvű kiszállítás esetében a vevői igények pontos 

ismeretére és megfelelő vevői kapcsolattartásra van szükség. JIT elvű beszállításnál 

nagyon fontos a jó beszállító kiválasztás, az információ megosztás és szerződés, azon 

belül is a minőségre vonatkozó szabályozás. 

Az egydarabos áramlás a növénytermesztés és az állattenyésztés tekintetében 

nem valósítható meg gazdaságosan. Létjogosultsága a feldolgozó iparágban lehetséges. 

Ebben az esetben meghatározó lehet az elrendezés. A hagyományos elrendezéssel 

ellentétben a lean-ben használt gyártósor elrendezések használatakor (L-alakú vagy U-

alakú elrendezés) jobban átlátható a gyártósor, ami nem csak áttekinthetőbbé teszi a 

folyamatokat és rugalmasabbá a termelést (gyorsabb átállás lehetősége), de az ütemidő 

betartását is elősegíti. 

Az ütemidő kialakítása szintén inkább a feldolgozó iparágakban lehetséges. 

Segítségével a készletek csökkenthetőek. 

A heijunka bevezetése a mezőgazdaságban is számos veszteség megszüntetését 

jelentheti. Ilyenek például az egyenetlen gyártás miatti extra munkaerő igény, a 

várakozási idők (munkaerőre, gépre), az eszközök túlterheltsége és az emiatti korai 

elhasználódás, extra karbantartási költségek, a felesleges mozdulatok és a dolgozók 

túlterheltsége. (Hartman, 2015) 

Kiegyenlítés szempontjából a mezőgazdaság területén a legfontosabb az egyes 

műveletek megfelelő kombinációja és a megfelelő időzítés. A növénytermesztés 

vonatkozásában kiemelkedően fontos a vetés és az aratás időzítése. Az egyes növények 

vetési ideje szigorú időintervallumokhoz kötött, ezeken az időkapukon belül érdemes 
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meghatározni a vetés időpontját a vállalat által termesztett többi növény vetési idejét 

figyelembe véve. Az állattenyésztésnél az egyes műveletek kombinációja lehetséges. 

Például az istállótakarítást egybekötése a takarmányozással. 

A gyors átállás sok más lean módszer feltétele, ezért célszerű az első lépések 

között bevezetni. Alkalmazása a növénytermesztésben lehetséges. Legegyszerűbb 

formája a többcélú eszközök beszerzése. 

A beépített minőség ellenőrzés a mezőgazdaságban kiemelt jelentőségű, a selejt 

hatalmas anyagi károkat okozhat (rossz minőségű vetőmag – terméshiány) vagy komoly 

egészségügyi panaszokat is (fertőzött élelmiszer – egyszerű megbetegedés vagy tartós 

egészségkárosodás). A mezőgazdaságban gyakran alkalmazott módszer a vetőmag 

tömegének mérése, állattenyésztés esetében pedig főleg a megelőzésre fordítanak nagy 

hangsúlyt (állatbetegségek megelőzése, szennyeződések elkerülése). 

A húzó elv megvalósulást az egyes munkafázisok között a kanban-rendszer 

segítheti. Ha egy munkafázisnak szüksége van alapanyagra, akkor arról a megelőző 

munkafázist kanban kártyán tájékoztatja, így elkerülhetőek a felesleges 

anyagmozgatások, a pontatlan információ miatt kialakuló anyaghiányok, a felelős 

mindig pontosan beazonosítható és pontosan nyomon követhető az anyagáramlás. 

A szupermarket alkalmazásának több módja is lehet, például az állatok 

gondozásánál a szükséges eszközök, anyagok tárolása. 

A döntéshozók a genchi genbutsu alkalmazása ellenére sem vesznek részt olyan 

szinten a termelés mindennapjaiban, mint az operatív dolgozók, ezért a folyamatok 

részleteinek javítására kiváló módszer lehet a kaizen, ami ösztönözhető hírlevélben 

történő cikk megjelenésével a sikeresen bevezetett ötletekről vagy pénzbeli, 

természetbeli jutalommal. 

Az ergonomikus munkahely kialakítás nagymértékben növeli a dolgozók 

teljesítményét. Ha minden eszköznek megvan a helye, és tisztaság van a 

munkaterületen, az növeli a dolgozók elégedettségét, precizitását, csökken az eszközök 

keresésével töltött idő és az elveszett eszközök aránya. 

A betanított munkások munkájának ellenőrzése, javítása, motiválása valósítható 

meg a vizuális irányítás eszközeivel. Néhány példa a vizuális irányítás alkalmazására a 

mezőgazdaságban: andon-lámpa az állatok etetésének jelzésére, andon-tábla a tervezett- 

és ténytermelésről, eszközök helyének kijelölése, anyagáramlási útvonal kijelölése, 

géphasználatához piktogramok kihelyezése. 
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Nem szabad megfeledkezni a folyamatok standardizálásáról sem. A folyamatok 

szabványosítása megkönnyíti a végrehajtást és a fejlesztést is. 

A fent felsoroltak csak javaslatok, a módszerek más módon is megvalósíthatóak. 

 

2.2. Folyamatmenedzsment 
 

Az üzleti folyamatmenedzsment (BPM – Business Process Management) olyan 

módszerek, technikák és eszközök összessége, melyek segítségével feltárjuk, 

elemezzük, újjáalakítjuk, végrehajtjuk és ellenőrizzük az üzleti folyamatokat. (Dumas et 

al., 2013) A következő részben erről lesz szó. 

 

2.2.1. Folyamat fogalmának meghatározása 

 

Ahhoz, hogy megérthessük a folyamatmenedzsment lényegét, először a folyamat 

fogalmát kell meghatározni. 

Az üzleti folyamat egymással kapcsolatban álló események, tevékenységek és 

döntési pontok összessége, szereplők és objektumok kapcsolódnak hozzá, illetve olyan 

kimenetelek elérésére irányul, amelyek értéket hordoznak legalább egy vevő számára. 

(Molnár, 2017) 

 

Összetevői: 

 Tevékenység: az elvégzendő munkaegység 

 Feladat: komplex tevékenység - egyben kezelhető, logikailag összetartozó 

tevékenységek halmaza 

 Esemény: időtartam nélküli, automatikusan bekövetkező „mozzanat” 

 Döntési pont: olyan tevékenység, ami befolyásolja a folyamat további részének 

végrehajtását. 

 Szereplők: emberek, szervezetek, szervezeti egységek, szoftverek. Speciális 

szereplő a vevő. 

 Objektum: fizikai és immateriális dolgok 

 Eredmény: a folyamat pozitív (értékét hordoz) vagy negatív (értéket nem 

hordoz) kimenetele. (Molnár, 2017) 
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Egy másik definíció a folyamat meghatározására: Az értékteremtő folyamat 

erőforrások beszerzése, kezelése és felhasználása abból a célból, hogy a fogyasztó 

részére értékét állítsunk élő. (Chikán - Demeter, 1999) 

Az értéklánc módszer segítségével megérthetjük, hogy milyen inputok 

felhasználásával, és hogyan képződik a vevő számára értékkel bíró output. 

 

3. ábra: A Porter-féle értéklánc modell 

Sajátszerkesztésű ábra (Porter, 1985) 

 

Elsődleges tevékenység: Közvetlenül az értékteremtéshez kapcsolódik 

Támogató folyamatok: Céljuk az elsődleges tevékenységek kiszolgálása 

A Porter féle értéklánc modell nem csak önálló szervezetekre értelmezhető, de 

az érték előállításában együttműködő szállító, gyártó, szerelő vállalatok összességére is. 

Az értéklánc kidolgozásakor először az elsődleges és támogató folyamatokat kell 

definiálni az adott vállalat vonatkozásában. Ezt követi a folyamatmodellezés. (Porter, 

1985) 

 

2.2.2. Folyamatmodellezés 

 

A folyamatok modellezésekor a valós folyamatokat ábrázoljuk. Célja a 

folyamatok pontosabb megismerése. A továbbiakban a folyamatmodellezés módszerét 

szeretném bemutatni. 
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Folyamat architektúra 

 

A folyamat architektúra a szervezet folyamatait és azok kapcsolódásait írja le. 

Amikor folyamat architektúráról beszélünk, a folyamatok modellezését a magasabb 

szintű folyamatokkal érdemes kezdeni és a további lépésekben egyre részletesebb 

modelleket készíteni. Ez fokozza az áttekinthetőséget és a kapcsolódási pontok is 

jobban áttekinthetőek. (Dumas et al., 2013) 

 

A folyamatok ábrázolása 

 

A folyamatok ábrázolására több módszer is ismert, ezek közül szeretnék 

bemutatni néhányat.  Fontos, hogy ezek közül, mindig az adott célnak megfelelően 

válasszuk meg az ábrázolási módot. 

 

Folyamattérkép 

 

Célja a szervezet folyamatainak és azok kapcsolódásának ábrázolása. Lehet 

funkcionális vagy időosztásos. 

 

 

4. ábra: Funkcionális folyamattérkép 

Saját szerkesztésű ábra 

 

Látható, hogy az ábra az egyes tevékenységeket funkciónként külön választja. 

Célszerű lehet az egyes folyamatok személyekhez rendeléséhez alkalmazni a módszert. 

 

 

5. ábra: Időosztásos folyamat térkép 

Saját szerkesztésű ábra 
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A fenti ábrán az egyes tevékenységek napokra osztva láthatóak. Segítség lehet 

az ütemterv elkészítéséhez. 

 

Munkafolyamat-ábra 

 

A munkafolyamat-ábrát emberek, anyagok, információk útjának ábrázolására 

használjuk. Több típusa is létezik, például a Shankay-diagram és az útvonalábra. 

 

 

6. ábra: Shankay-diagarm 

Saját szerkesztésű ábra 

 

A Shankay-diagram az anyag- és energiaáramlási folyamatokat teszi láthatóvá. 

Alkalmazása segíthet az anyagáramlási útvonalak optimalizálásában. 

 

 

7. ábra: Útvonal ábra 

Saját szerkesztésű ábra 

 

Az útvonal ábrázolás anyagmozgatási, ügyviteli, kiszolgálási folyamatok 

optimalizálását támogatja. 

 

SIPOC 

 

A SIPOC mozaikszó, a beszállító, a bemenet, a folyamat, a kimenet és a vevő 

folyamat elemek angol megfelelőinek kezdőbetűiből. 
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3. táblázat 

SIPOC 

Beszállító Input Tevékenység Output Vevő 

Vevő Igény Megrendelés beérkezés Információ Eladó 

Eladó Információ Anyagbeszerzés Információ Raktár 

Raktár Alapanyag Összeszerelés Termék Eladó 

Eladó Termék Értékesítés Termék Vevő 

Saját szerkesztésű táblázat 

 

A SIPOC folyamat modell esetében az adott tevékenységhez felelőst, és belső és 

külső vevőt rendelünk, illetve meghatározzuk, hogy milyen anyagok információk 

szükségesek, milyen kimenő anyaghoz, információhoz. 

 

A fent említett ábrázolások a célnak megfelelően kombinálhatóak, a folyamatok 

pontosabb modellezéséhez, megismeréséhez. 

 

2.2.3. A folyamatok hatékonyságának mérése 

 

A folyamatok elemzéséhez, fejlesztéséhez elengedhetetlen a mérés. Ebben a 

fejezetben a folyamatok mérésére fogok néhány mutatószámot, módszert bemutatni. 

 

Mutatószámok 

 

A folyamatok megismerésének egyik legalapvetőbb módszere a mutatószámok 

megismerése, melyek önmagukban is információt adnak a teljesítményről, egymáshoz 

viszonyítva a folyamat jóságáról, fejlesztési lehetőségekről, alakulásukat vizsgálva 

pedig a fejlődés üteméről. 

Az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés, hogy mennyi idő alatt készül el az 

adott végtermék. Ennek mérésére a ciklusidőt használjuk. 

A ciklusidő (cycle time – C/T) az az idő, amely alatt egy munkaegység 

(alkatrész, termék, szerelési részegység, nyomtatvány stb.) elkészül egy munkahelyen a 

kezdéstől a következő munkaegység kezdéséig. (Molnár, 2017) 

Mint azt már korábban írtam, fontos, hogy tudjuk, hogy milyen az értékteremtő 

folyamatok aránya a nem értékteremtő folyamatokhoz képest. 



27 
 

Értékteremtő időnek (value creation time – VCT) azt az időt tekintjük, ami alatt 

olyan tevékenységék végzése folyik, melyek eredménye a vevő számára értékét 

képvisel. (Molnár, 2017) 

A vevőszempontjából fontos információ, hogy a megrendeléstől számítva 

mennyi idő, amíg hozzá jut a termékhez. Erre szolgál az átfutási idő, amennyiben 

kiterjesztjük a kiszolgáló folyamatokra is. 

Az átfutási idő (lead time – L/T) az az idő, amely alatt egy tétel vagy sorozat 

(alkatrész, termék, szerelési részegység, nyomtatvány stb.) elkészül az összes érintett 

munkaállomáson. (Molnár, 2017) 

A folyamatidő (process time – P/T) az összes munkaegység összes 

munkaállomáson való elkészülési időinek az összessége. (Molnár, 2017) 

 

Módszerek 

 

A módszerek a mutatószámok által nyújtott információkon túl, a stratégiához 

való viszonyt is megmutatják. 

 

A folyamatok teljesítményének mérése EFQM-modellel 

 

Az EFQM-modell segítséget ad a vállalat számára, hogy meg tudjon felelni a 

piaci környezet összetett elvárásainak. A modell fókuszában az egész szervezet 

működése áll. (Molnár, 2013) 

 

 

8. ábra: EFQM modell 

Saját szerkesztésű ábra 
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A modell egyfajta benchmarking, a következő kritériumok értékelésével. 

A modell 5 kritériumra az adottságokra fókuszál: 

 Vezetés 

o vezetők elkötelezettsége a fejlődés mellett 

o teljesítmény támogatása vezetők által 

 Emberi erőforrás 

o a stratégia és az emberi erőforrás tervezés összhangja 

o a munkatársak képzése 

 Politika és stratégia 

o stratégia kialakítása 

o partnerek elégedettségét eredményező folyamatok 

 Partnerkapcsolatok és erőforrás 

o erőforrás gazdálkodás 

o fejlesztésre fordított erőforrások 

o partnerkapcsolatok 

 Folyamatok 

o vevőigények érvényesülése a folyamatokban 

o folyamtok fejlesztése 

Az eredményre koncentráló 4 kritérium a vevők, dolgozók, vezetők és a 

társadalom vonatkozásában elért eredményeket értékeli. (Molnár, 2013) 

 

Folyamatkontrolling 

 

A folyamatok vizsgálata költségoldalról például a folyamatkontrollinggal 

valósulhat meg. A számviteli megoldások mellett jelentős részében kvantitatív és 

innovatív megoldások jelennek meg.  

Folyamatkotrolling esetében kontrolling eszközökkel vizsgáljuk a kitűzött 

folyamat célok teljesülését. 
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2.2.4. Folyamatfejlesztés 

 

A folyamatfejlesztés célja a vállalat működésének racionalizálása. Ahhoz, hogy 

jobban megértsük fontos tisztázni néhány gyakran szinonimaként használt fogalmat, 

lépéseit. 

 

 Business Process Management (BPM) – meglévőfolyamatok fejlesztése 

 Business Project Reengineering/Redesign (BPR) – üzleti folyamatok teljes 

újraszervezése 

 Continous Process Improvement (CPI) – a folyamatok teljesítményének 

folyamatos mérése és fejlesztése 

 Business Process Improvement (BPI) – a folyamatok projektszerű 

újraszervezése, teljesítményjavítása (Tudás és Menedzsment, 2008) 

 

A folyamatfejlesztés lépései 

 

A folyamatfejlesztés első lépése a kulcsfolyamatok és ehhez kapcsolódóan a 

vevők, felelősök, mutatók meghatározása. Ez után a folyamat teljesítményének a mérése 

következik, majd a fejlesztési lehetőségek meghatározása és bevezetése. A bevezetéssel 

azonban nem ér véget a folyamat, fontos lépés a folyamatos nyomon követés, és 

megfelelő működés esetén a szabványosítás. (Németh, 2017) 

 

2.3. Változásmenedzsment 
 

A fejlesztés változással jár, ami gyakran ellenállást vált ki a munkavállalókból, a 

vezetők pedig nem kezelik ezt megfelelően. A vállalatoknak nem csak a fejlesztések, de 

sok esetben a szemléletváltás miatti változásokat is kezelni kell ahhoz, hogy az új 

módszerek, vállalati kultúra megfelelően működhessen és hosszútávon fenntartható 

maradhasson, a vállalat dolgozói magukénak érezzék.  
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2.3.1. Lewin modellje 

 

A változás bevezetésének számos módja létezik, a következőkben Lewin erre 

vonatkozó modelljét szeretném bemutatni. 

Az első fázis a fellazítás. Ebben a szakaszban a régi állapottól való elszakadás 

motivációs feltételeinek megteremtése történik. 

 

A kezdeti ellenállás okai: 

 szűk látókör 

 félreértés, bizalomhiány 

 a helyzet eltérő értékelése 

 toleranciahiány a változással szemben 

 

Az ellenállás leküzdésére alkalmazott eszközök: 

 képzés és kommunikáció 

 részvétel és bevonás 

 manipuláció és kooptáció (fejcsere) 

 segítségnyújtás és támogatás 

 tárgyalás és megegyezés (Farkas, 2014) 

 

A második fázis a változtatás, vagyis a szükséges változások bevezetése. A 

változás bevezetésének stratégiája lehet gyors vagy lassú, a tervezést, mások bevonását 

és az ellenállás leküzdésének mértékét figyelembe véve. A változás bevezetésének 

sikerességét befolyásolja például az ellenállás típusa és a kezdeményezők és ellenállók 

pozíciója. (Farkas, 2014) 

A következő szakasz a megszilárdítás, ahol a változás motivációs feltételeit kell 

megteremteni. (Farkas, 2014) 

 

2.3.2. A változással szembeni ellenállás tényezői 

 

Az ellenállás nagymértékben befolyásolja a változás sikerességét, ezért 

szeretném részletesebben bemutatni. 
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Ellenállás létrejöhet a vezetettek részéről és megnyilvánulhat megszokás és a 

kényelem vagy változástól való félelem miatti ellenállásban. (Farkas, 2014) 

Vezetői szempontból gátló tényező lehet a „nincs konkrét baj, nem kell 

változtatni” filozófia vagy, hogy erősebb a menedzseri, mint a vezetői szemlélet. 

(Farkas, 2014) 

A teljes szervezetet vizsgálva akadályozó tényezők lehetnek a már kialakult 

normák, ha a változtató nem veszi figyelembe a változás hatásait más területekre vagy 

az infrastruktúra merevsége. (Farkas, 2014) 

 

2.3.3. A változások fenntarthatósága és a munkakultúra 

 

Tudományosan igazolt, hogy a kulturális háttér befolyásolja a munkához kötődő 

értéket, motivációt, attitűdöt. Ezek pedig hatással vannak a változáshoz való 

viszonyulásra. 

Ahhoz, hogy a változás hosszútávon fenntartható legyen, figyelembe kell venni a 

következőket: 

 Egyéni igényék és viselkedés 

o igények hierarchiája 

o teljesítménymotiváció szintje 

 Célok és észlelt egyenlőség 

o az egyenlő és egyenlőtlen bánásmód, juttatások észlelése 

o konkrét célkitűzésék igénye.  

o a munkavégzés hatékonysága és a jutalmazás összefüggése 

 Javadalmazás, jutalmazás  

o egyéni hatékonyság 

o jutalmazási preferenciák 

o javadalmazás típusa 

 Társadalmi normák  

o munkarend 

o munka és szabadidő aránya (Bhagat - Steers, 2009) 
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2.4. A Multiton Kft. folyamatfejlesztésénél alkalmazott legfontosabb 

technikák 
 

A témához kapcsolódó szakirodalom áttekintése után szeretném röviden 

összefoglalni a szakdolgozatom elkészítéséhez, a megfogalmazott javaslatok 

megvalósításához szükséges megállapításokat. 

Az első és legfontosabb, hogy egy vállalat mérettől és tevékenységi körtől 

függetlenül, akkor lehet sikeres és versenyképes, ha a tényleges vevői igények 

kielégítésére törekszik. Ehhez elengedhetetlen ezek megismerése. Ezért a 

szakdolgozatom készítése során megfogalmazott fejlesztési lehetőségek 

összegyűjtésekor figyelembe vettem a vállalat vevőinek a preferenciáit. 

A vállalat folyamatainak megismerésére a genchi genbutsu lean eszköz nyújtott 

segítséget. Ezt követően a fejlesztési lehetőségek meghatározásához megvizsgáltam, 

hogy a fejési folyamat egyes tevékenységeiben milyen veszteségek vannak és ezeket 

próbáltam megszüntetni további lean eszközöket használva, mint a kaizen a fejlesztési 

lehetőségek összegyűjtésénél vagy a vizuális irányítás a folyamatfejlesztésére. 

Az egyes vállalatok más és más területeken tevékenykednek, mikro- és 

makrokörnyezetük dinamikusan változik. A konkrét piaci igények megismerésén túl, 

arra kell törekedniük, hogy ezeket az igényeket a leghatékonyabban tudják kielégíteni. 

Ehhez nélkülözhetetlen a folyamatos fejlődés iránti igény, a megvalósításhoz szükséges 

tudás és tapasztalat, a változások megfelelő menedzsmentje. A fejlődés megkezdéséhez 

pedig először fel kell ismerni a lehetőségeket, az ismert technikákat adaptálni kell az 

egyedi szituációba. 

Az olvasott szakirodalmak alapján, az is kiderült, hogy a lean filozófia 

bevezetése csak akkor lehet sikeres, ha az az egész vállalatot átható szemléletként 

valósul meg. Ehhez szükséges, hogy a vállalat minden tagja megértse és elfogadja a 

változás okát és szükségességét. Ehhez idő és megfelelő tájékoztatás, a dolgozók 

kivételnélküli bevonása szükséges.  
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3. A vizsgált vállalat bemutatása 

 

A következő fejezetben a MULTITON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaságot - röviden Multiton Kft. - szeretném bemutatni, kitérve a vállalat 

működésének mérföldköveire, tevékenységének bemutatására, különös tekintettel 

Sarudi Telephelyen folyó állattenyésztésre, illetve a társaság piaci helyzetére. 

 

3.1. A Multiton Kft. rövid története 
 

A vállalat jogelődje a Multiton Bt., ami 1993. október 15-én jött létre 2 beltaggal 

és 39 kültaggal. A cég fő profilja ekkor távközlési berendezések szerelése volt. 

A ’90-es években a vezeték nélküli telekommunikációs iparág gyors fejlődése 

miatt a vezetékes távközlési berendezések szerelésével kapcsolatos üzleti lehetőségek 

folyamatosan szűköltek. Ennek következménye, hogy a tulajdonosok a profilváltás 

mellett döntöttek, ami több éven keresztül ment vége és tulajdonosi szerkezet váltással 

is járt. 

A mezőgazdasági tevékenységet növénytermesztéssel 1997-ben kezdték. A 

megművelt területeket folyamatosan növelték, az ehhez szükséges gépi eszköz 

állományt beszerezték, fejlesztették. 

Poroszlón telephelyet vásároltak 2000-ben, amely egyrészt a megtermelt 

termények tárolását szolgálja, másrészt itt található a vállalkozás növénytermesztési 

gépparkja és javító műhelye. Ebben az időszakban, a régióban hagyományosan működő 

termelő szövetkezetek szinte kivétel nélkül felbomlottak. Az emiatt felszabadult 

termőföldek jelentős részét vonta művelés alá a vállalkozás. 

Szintén egy TSZ felszámolásából sarudon vásárolta meg a vállalat 2001-ben a 

ma is használt szarvasmarhatelepét, hogy a megtermelt terményeket, 

takarmányféleségeket a piaci viszonyoktól függetlenül is hasznosítani tudja. A 

megvásárolt teleppel egy rendkívül leromlott állapotú állatállomány; 350 tejhasznú 

tehén és szaporulata valamint rossz állapotban lévő épületek és műszaki berendezések 

kerültek átvételre. A társaság azonnal elkezdte az infrastruktúra és az állatállomány 

minőségi fejlesztését.  

A vállalat cégformája 2010-ben változott meg, és jogutódlással Korlátolt 

Felelősségű Társasággá alakult át. 



34 
 

3.2. A Multiton Kft. működése 
 

A vállalat jelenleg 44 alkalmazottal működik. Székhelye Miskolcon, a 

tejtermelés telephelye Sarudon, a növénytermesztés telephelye pedig Poroszlón 

található.  

 

 

9. ábra: Vállalati hierarchia 

Saját szerkesztésű ábra 

 

A Multiton Kft. egy közepes vállalat, így az egyes részlegek, osztályok kevésbé 

különülnek el, vannak nevesítve, mint egy nagyobb vállalatnál. A legfelső szinten 

természetesen a vezetés áll, ami alatt a tulajdonosokat, és az ügyvezetőt érthetjük. A 

következő szinten helyezkedik el a gazdasági részleg, miskolci telephellyel. Ennek 

három része a pénzügy, számvitel, a bér-és munkaügy, illetve az adminisztráció. A 

következő szinten a sarudi és poroszlói telepvezetők, majd műszakvezetők állnak. A 

legalsó szinten pedig az fizikai alkalmazottak, vagyis a traktorosok, fejősök, 

karbantartók helyezkednek el. 

A vállalat bevételének 80%-a a tejtermelés, 20%-a növénytermesztés 

tevékenységből származik. 
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3.2.1. Állattenyésztés 

 

A vállalat főtevékenysége a tejtermelés, ez a sarudi telephelyen folyik, ahol 

emellett fontos támogató tevékenység az állatok gondozása, például a takarmányozás, 

és az inszeminálás. 

A telepen 1300db számos állat található, ami 650 tehénből és azok 

szaporulatából áll. Napi tejtermelésük meghaladja a 20.000 liter extra minőségű tejet 

,ami kimagasló a fejt létszámra vonatkoztatott 40liter/nap/tehén termelést jelent. Ezzel a 

szinttel a magyar tejtermelés élmezőnyébe tartoznak. 

 

3.2.2. Növénytermesztés 

 

A növénytermesztés elsődleges feladata az állattenyésztés kiszolgálása, így a 

megtermelt növények csak kis része kerül eladásra. Kis mértékben mezőgazdasági 

szolgáltatásokat is nyújt a vállalakozás, mint például mezőgazdasági termény szállítása, 

aratás és silózás.  

 

3.3. A fejlesztések méréséhez szükséges adatok 
 

A kontrolling egy vállalaton belül megvalósulhat egy osztály, egy beosztás, vagy 

különböző munkakörök részeként is. Mint a szervezeti felépítésből látható a vizsgált 

vállalatnál sem külön osztály, sem külön beosztás nincs erre a feladatra. Azonban, mint 

a legtöbb cégnél itt is szükség van döntéstámogatásra, stratégiára, tervek készítésére, a 

célok megvalósulásának mérésére. 

A vállalat szempontjából a két legjelentősebb adatállomány a tejleadási és az 

ivarzási adatok megfigyeléséből származik, melyek nyomon követéséhez a 

telepirányítási rendszer ad segítséget. Ezeket szeretném egy pár szóban bemutatni 

A teljesítmények alakulásához a telepvezetők szolgáltatnak adatokat. Az egyik 

legfontosabb adatcsoport a tejtermelés alakulása. Itt figyelembe kell venni például a 

fejésben lévő tehenek állományát, a tehenek által naponta adott tejet. A tejelő tehenek 

állománya jelenleg 650 db, de évente körülbelül 50 tehénnel bővül. Azt, hogy a tehenek 

mennyi tejet adnak sok tényező befolyásolja a teljesség igénye nélkül például a 

technológia, a kérődzési idő, a hőmérséklet és a takarmány fajtája. A tehenek jelenleg 
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naponta 40 liter tejet adnak. Erről készítenek napokra, hónapokra, évekre bontott 

kimutatásokat.  

Mivel a tehenek az ellés után adnak tejet, és ez a tejtermelési időszak körülbelül 

10 hónapig tart, az ivarzási adatok fontosak a vállalkozás számára. Ahhoz, hogy ne 

maradjon ki egy időszak se, vagyis ne álljon szárazon az állat, bevezetésre került egy 

ivarzás megfigyelő rendszer. A rendszer a tehenek ivarzását figyeli, így növelhető a 

vemhesülési százalék, amivel hatékonyság növelés érhető el. 

Ezek alapján lehet értékelni a teljesítményt, összehasonlítani az elmúlt éveket, 

illetve előre jelzéseket készíteni. 

 

3.4. A vállalat piaci helyzetének bemutatása 
 

Ebben az alfejezetben a vállalat piaci, gazdasági helyzetét szeretném néhány 

mondatban bemutatni. 

 

A régió munkaerő-piaci adottságai 

 

Heves megyében a 2016-os év elején 299.219 fő élt és 58%-a gazdaságilag 

aktív, ami azt jelneti, hogy a 15-74 éves korosztály majdnem fele eltartott vagy nem is 

keres munkát.  A lakosság 4,5%-a regisztrált munkanélküli (országos átlag: 5,1%), a 

foglalkoztatási arány pedig 55,3%, nem éri el az országos átlagot. A vállalat 

szempontjából a munkanélküliségi ráta fontos, ami azt jelenti, hogy a megyében 

körülbelül 13.500 fő jelent potenciális munkaerőt, ami nem túl jó adat, főleg ha 

figyelembe vesszük az iskolázottsági adatokat. (Agro Napló, 2017) 

  



37 
 

 

10. ábra: Heves megye iskolázottsági adatok, 2011 

Saját szerkesztésű ábra a KSH adatai alapján (Központi Statisztikai Hivatal, 2011) 

 

A diagramon látható, hogy a 2011-es népesség (288.561 fő) 40%-a (országos 

átlag: 36%) még az általános iskolát sem végezte el és csak 12%-nak (országos 

átlag:16%) van felsőfokú végzettsége. (Központi Statisztikai Hivatal, 2011) 

A fenti adatok tükrében nem meglepő, hogy a vállalat egyik kiemelkedő 

problémája a munkaerőhiány és a fluktuáció. 

 

3.5. A vállalat teljesítménye 
 

A vállalat teljesítménye nagyon jól nyomon követhető az Állattenyésztési 

Teljesítményvizsgáló Kft. havonta megjelenő kiadványai alapján. 

 

 

11. ábra: Fejési átlag, 2016 

Saját szerkesztésű diagram az ÁT Kft. adatai alapján (Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft., 2017) 
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Az ábrán jól látható, hogy a vállalat 2016 második felében folyamatos 

növekedést mutat, ezt azonban befolyásolják az évszakokból adódó időjárás változások, 

ugyanis a tehenek több tejet adnak a hidegebb hónapokban. Így pontosabb képet 

kaphatunk, ha azt vizsgáljuk, hogy a vállalat az országos rangsorban 2009 

szeptemberétől nem szerepelt a 16. helynél rosszabb teljesítménnyel, a megyei 

rangsorban pedig az első helyen áll. 

 

3.6. Érték a Multiton Kft.-nél 
 

A választott téma szempontjából nagyon fontos meghatározni, hogy mi képvisel 

értéket a vevő szempontjából. 

A vállalat vevői szempontjából a legfontosabb a sok, jó minőségű tej. A minőség 

alapján osztályokba sorolható a megtermelt tej. A Multiton Kft. extra minőségű tejet ad 

el, ami azt jelenti, hogy csíraszám és szomatikus sejtszám szempontjából is kiválóan 

teljesít, ami az állatok szakszerű ellátásának, gondozásának köszönhető. A tej eladási 

árát a zsír és a fehérje százalék módosítja. Ahhoz, hogy a tej zsír és fehérje tartalma a 

megadott értéket elérje, de ne lépje túl fontos a megfelelő minőségű takarmány. A tej 

eladás esetében kizáró ok a gátlóanyag és az idegen víztartalom. A gátlóanyag például 

antibiotikumos kezelés esetén kerül a tejbe. Ez szintén elkerülhető a megfelelően 

elvégzett kezeléssel. Idegen víz műszaki hiba esetén kerülhet a tejbe. 

A vállalat fő vevője sajtgyártásra használja a megvásárolt tejet, így a tej 

hőmérséklete is meghatározó tényező. A vevő által elvárt hőmérséklet 10°C, ahol még 

nem romlik meg, de nem is kell sokat melegíteni a tejet. Ezt hűtőberendezésekkel oldja 

meg a vállalat. 

A vállalat dinamikus fejlődést a vezetők lehetőségekre nyitott, fejlődés orientált 

szemlélete tette és teszi a mai napig is lehetővé. 
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4. A tejtermelés folyamatának bemutatása a Multiton Kft.-nél 

 

A következő fejezetben a Multiton Kft. sarudi telephelyén folyó tevékenységei 

közül a tejtermelést fogom bemutatni. Ennek oka, hogy a vállalat bevételeinek 

túlnyomó része a tejeladásból származik, és az ezzel kapcsolatos folyamatok közül ez a 

főfolyamat. 

 

 
12. ábra: A fejés folyamata a Multiton Kft.-nél 

Saját szerkesztésű ábra 
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A Multiton Kft.-nél a fejési folyamat azzal kezdődik, hogy az állatokat egy 

várakozó helyiségbe engedik, ahol a fejés megkezdéséig tartózkodnak. Innen egy 

zsúfolókapu segítségével terelik a teheneket a fejőházba. Ezáltal kevesebb stressz éri a 

szarvasmarhákat, ami fontos a tejleadás szempontjából. 

Miután a tehenek elfoglalták a helyüket a fejőállásokon a fertőtlenítés 

következik. A fertőtlenítő oldat legjobb hatást 80 és 110 másodperc között fejt ki, ezért 

mozdulatelemzést követően az illetékes vezetők határozták meg, hogy a mozdulatsor 8 

tehenenként ismétlődik. Tehát az elsőtől a nyolcadik az egyik fejős belemártja a tehenek 

tőgyét a fertőtlenítő oldatba, majd ugyanabban a sorrendben szárazra törli azokat, 

közben a másik fejős a kilencediktől a tizenhatodikig teszi ugyan ezt. Ez kilencven 

másodpercet jelent. 

Ezután egy ellenőrzés következik, ahol azt vizsgálják, hogy a tej megfelel-e az 

előírásoknak. Pontosabban az első tejsugarak színének, állagának szemrevételezése. Ha 

megfelelő a minősége felhelyezik a fejőkészüléket és elkezdődik a gépi fejés. A 

folyamat végén a készülék magától kerül le az állatokról. Nagyon fontos a 

tőgygyulladások megelőzése és ezzel a fejésből való kiesések elkerülése érdekében az 

utófertőtlenítés. A fejés végén az állatokat kiengedik, és egy erre a célra kialakított 

folyosón vezetik vissza az istállóba.  

Abban az esetben, ha ez első ellenőrzéskor betegségre utaló jelet találnak, nem 

folytatják az adott állat fejését, kiengedés után a fejősök kiválasztják és megállapítják, 

hogy áll-e fenn probléma. Ha nem utal semmi betegségre, a szarvasmarha visszakerül a 

fejési folyamat elejére. Ha az állat beteg, elkülönítik és megkapja a megfelelő kezelést, 

majd a gyógyulást követően visszakerül az istállóba.  

Az automata akkor emeli le a fejőkészüléket, ha úgy érzékeli, hogy nem elég 

intenzív a tejleadás. Ennek több oka is lehet azon kívül, hogy a tehén leadta az összes 

tejet. Például, hogy nem megfelelően végezték az előfertőtlenítést és a stimulálást vagy 

az ivarzás. Ha a stimulálás nem volt megfelelő, a készülék visszahelyezhető. Ivarzás 

esetén viszont a kiengedés után kiválasztják az állatot és az inszeminálóhelyiségbe 

viszik, ahol elvégzik a megtermékenyítést. Ezt követően visszakerül az istállóba.  

A folyamat pontos megismeréséhez fontos a fejőház technológiájának 

bemutatása, ami a tulajdonosok saját fejlesztése. Ez esetben egy kétszer tizenhat állásos, 

gyorskiengedős halszálka rendszerű fejőházról van szó. Ez azt jelenti, hogy két oldalon 

16-16 fejő állás helyezkedik el, tehát egyszerre 32 tehén fejhető. A gyorskieresztés 

abban nyilvánul meg, hogy a szokásos egymás utáni kivonulás helyett az állatok a fejés 
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végén egyszerre tudnak távozni. A halszálka elrendezés pedig az állások 

elhelyezkedésére utal, és a maximális helykihasználást célozza. 

Fontos tudni, hogy a teheneket a fejőházba lépéskor rádiófrekvenciával 

azonosítják a nyakukba erősített jeladók segítségével. Ez kiemelt jelentőségű, mert a 

statisztikai adatok gyűjtése mellet lehetővé teszi az állatok felismerését, ami a fejések 

közötti idő kiegyenlítése miatt fontos. A statisztikai adatokból ismert az egyes állatok 

fejés átlaga, ami alapján csoportokat alakítottak ki a vezetők, így egyenlítve ki az egyes 

csoportokon belüli fejésidőt, csökkentve ezzel a várakozási időt. Ezzel a technikával 

rögzítik is az adatokat, ami elengedhetetlen az ivarzás megfigyeléséhez. 

 

4.1. Fejlesztési lehetőségek a vizsgált folyamatban 
 

Ebben a fejezetben a telephelyen tett látogatásaim, illetve az ügyvezetővel és a 

telepvezetővel való konzultációk során szerzett információk alapján összegyűjtött 

fejlesztési lehetőségeket fogom bemutatni. 

 

1. Vizuális irányítás 

Előfeltétel: 

A fejőkészülék felhelyezése előtt a fertőtlenítés és a stimuláló tevékenységek 

ideje együtt 80 és 110 másodperc között kell, hogy legyen. Ha túl gyorsan végzik az 

előkészítést, még nem indul meg az oxitocin hormontermelés, ezért vakfejés alakul ki, 

ha viszont túl lassú az előkészítés, akkor a legintenzívebb tejleadási periódusból 

veszítünk időt, hiszen öt perc után leáll a hormon kiválasztása. 

Jelenállapot: 

Mint az a folyamat leírásánál látható ezt a tevékenységet jelenleg két alkalmazott 

végzi, az egyik az első 8, a másik a második 8 tehén tőgyét fertőtlenít, majd stimulálja, 

ellenőrzi. Itt az időkapu betartása a mozdulatelemzés és a beosztottak pontosságán 

múlik. 

Veszteségek: 

o Egyedi termelési veszteség 
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Lehetőség: 

Egy jelzőrendszer bevezetésével pontosabban betartható és ellenőrizhető lenne a 

megszabott időkorlát. Ez igény szerint lehetne egyszerű fényjelzés vagy időjelzővel 

felszerelt andon-tábla. Ha érzékelővel vezérelt eszköz helyett az alkalmazottak 

irányítanák gamification jellege miatt motivációs eszközként is szolgálhatna. 

Mérése: 

Az előkészítő tevékenységek megfelelőségét több mutatóval is mérhetjük. 

Ilyenek a fejésidő, a tejminősége, illetve a tőgygyulladások száma. 

Előnye:  

Az időkapu pontosabb betartásával nőne a leadott tejmennyisége. Esetleg 

motivációs eszközként is alkalmazható lenne. 

 

2. Zajcsökkentés 

Jelenállapot: 

A szarvasmarha rendkívül érzékeny állat, ezért minden hirtelen hanghatás emeli 

a stressz-szintjét, ami befolyásolja a tejleadást. A vállalatnál kellőképpen halk gépek 

dolgoznak, melyek hangja monoton, ezért ez kevésbé zavarja az állatokat, azonban a 

dolgozók munkaközben kommunikálnak egymással, ami esetenként lehet nyugtalanító 

az állatok számára. 

Veszteség: 

 Egyedi termelési veszteség 

Lehetőség: 

Halk kellemes zene bekapcsolása fejésközben, ami elfedi a zajokat. 

Mérése: 

A stressz csökkentésének hatása közvetlenül nem mérhető. Következtetni a 

tejleadás idejéből lehet, ezt azonban más tényezők is befolyásolják. 

Előnye: 

A zene stressz-faktor csökkentő szerepe, így a tejhozam növelő funkciója 

tudományosan bizonyított. (University of Leicester, 2001) 

Érdekesség: 

Mint a legtöbb helyen a Multiton Kft.-nél is sokáig elsősorban nők végezték a 

fejést, ám megfigyelték, hogy a férfiak esetleges szóváltásai kevésbé zavarják az 

állatokat, ezért ma főleg férfiak végzik. 



43 
 

Probléma: 

A fejlesztés hatása nehezen mérhető. 

 

3. Utófertőtlenítés automatizálása 

Jelenállapot: 

Ahogy azt a fejési folyamat ismertetésénél bemutattam, a gépi fejés végén az 

automata megszünteti a vákuumot a fejőkészülékben, így az magától lekerül a tehén 

tőgyéről, ezt követően a fejősök végzik a fertőtlenítést manuálisan. 

Veszteség: 

 Muda: 

o Várakozás 

o Selejt 

Lehetőség: 

A fejés végén nincs leemelés, az automata végzi a fertőtlenítést, ez után pedig 

ellenáramoltatással az öblítést. 

Mérése: 

Az utófertőtlenítés automatizálásának a hatása szintén a fejési idő és a 

tőgygyulladások alakulásával minősíthető. 

Előny: 

Az automatizálással csökken a fejési idő és a tőgygyulladások száma. 

 

4. Kiengedés 

Jelenállapot: 

A teheneket a fejés végén egyszerre engedik ki. 

Veszteség: 

 Muda: 

o Várakozás 

Lehetőség: 

Amikor az egyes tehenek fejése befejeződött egyesével kiengedik őket. 

Mérése: 

A fejlesztés mérése az egyes állatok esetében az istállóban töltött idővel és a 

kiengedés idejével mérhető. 
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Előny: 

Az egyes állatok több időt tölthetnek pihenéssel, kérődzéssel, így jobban 

termelődik a tej. 

Probléma: 

A jelenlegi halszálkás elrendezés ezt nem teszi lehetővé, ezen felül az a tehén, 

amelyik már befejezte a tejleadást zavarja a még fejés alatt álló állatokat, amik ettől 

stresszesek lehetnek, így kevesebb tejet adhatnak, vagy akár azok is elindulhatnak. 

 

5. Válogatás automatizálása 

Jelenállapot: 

Betegség vagy vemhesség esetén a fejősök választják ki fülszám alapján azokat 

a teheneket, melyek esetében valamilyen további beavatkozásra van szükség és 

továbbítják a kezelő vagy inszemináló helyiségbe. Ez azonban zavarhatja a jószágokat, 

ami nem csak a tejtermelést lassítja le, hanem a beengedés folyamatát is, mert negatív 

élményeik lesznek ezzel kapcsolatban, így nem lesz gördülékeny a felhajtásuk. 

Ultrahangos vizsgálat esetén ez akár 45 tehenet is érinthet, ami azt jelenti, hogy az is 

előfordulhat, hogy minden sorozat végén meg kell nézni, minden tehén jelzését. 

Veszteség: 

 Muda: 

o Várakozás 

o Felesleges mozdulatok 

 Mura vagy 

 Muri 

Lehetőség: 

Egy automata válogatókapu felszerelése, ami humánerőforrás nélkül végzi el ezt 

a tevékenységet. Működése hasonló lenne a folyamatos anyagmozgató berendezéséhez. 

Rádiófrekvenciás azonosító rendszerrel azonosítva az állatott a megfelelő irányba 

engedné az „anyagáramlást”. 

Mérése: 

Az automata válogatókapu felszerelésének hatása mérhető a ki- és beengedés 

idejének vizsgálatával, illetve közvetve a tejleadás idejének figyelésével. 
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Előny: 

Az alkalmazott más tevékenységet végezhet e helyett. Illetve, ahogy azt írtam, 

felgyorsítja a beengedés és a kiengedés folyamatát. A kiengedés gyorsasága kiemelten 

fontos, hogy az állat minél előbb nyugalmi állapotba kerülhessen és megkezdődhessen a 

tejtermelődés. 

 

6. Anyagáramlási útvonal 

Jelenállapot: 

Az állatok ugyanazon az útvonalon mennek a fejőházba, mint amin vissza az 

istállóba. 

Veszteség: 

 Muda 

o várakozás 

Lehetőség: 

Két folyosó kialakítása. 

Mérése: 

A fejlesztés mérésére alkalmas mutatók a kiengedés ideje és az istállóban töltött 

idő. 

Előny: 

Nincs szükség várakozásra, amíg az egyik csoport használja az útvonalat, ezzel 

többi időt hagyva a pihenésre, kérődzésre, tejtermelődésre. Emellett akkor van nagy 

jelentősége, amikor az istállóban is van elvégzendő feladat. 

 

7. Szennyezés csökkentés 

Jelenállapot: 

Jelenleg a fejőházat minden fejés után kitakarítják, az istállóban mindennap 

almoznak, de csak 5-6 hetente van takarítás. A nem megfelelő istállóhigiénia 

következtében az előkészítés lelassul, és ez rontja a fejés hatékonyságát.  

Veszteség: 

 Muda 

o Egyedi termelési vesztség 
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Lehetőség: 

Az istálló havi egyszeri teljes körű takarításával csökkenthető lenne a 

szennyeződés felhalmozódása, így nem befolyásolná jelentősen az előkészítést, a 

takarítási munkálatok is csökkennének. 

Mérése: 

Szemrevételezés, takarítási naplóvezetés 

Előny: 

Az előkészítés és a takarítási munkák gördülékenyebb elvégzése. 

 

8. Humánerőforrás 

Jelenállapot: 

A vállalat telephelye Heves megyében, egy kisközségben Sarudon található, ahol 

nehéz megbízható munkásokat találni, ezért nagy a munkaerőhiány és magas a 

fluktuáció. A vezetők elsősorban pénzbeli motivációt használnak. 

Veszteség: 

 Muri 

Lehetőség: 

Motiváció vállalati kultúra erősítéssel, például családi nap bevezetésével, vagy 

képzések, tréningek indításával növelhető. Más településekről való toborzás esetén 

lakhatási vagy utazási támogatás nyújtása lehet megoldás. Esetleg új telephely 

kialakítása jobb infrastruktúrával rendelkező településen. 

Mérése: 

A fejlesztés hatékonysága fluktuációs rátával mérhető. 

Előny: 

A fluktuáció csökkenésével csökken a kiválasztásra, betanításra, dokumentációra 

fordított idő és költség. A munkaerőhiány csökkentésével pedig az egyes dolgozók 

leterheltsége csökkenthető, így a teljesítmény fokozható. 

 

A felsorolt fejlesztési lehetőségek közül vezetői preferenciái alapján a 

továbbiakban az utófertőtlenítő és a válogatás automatizálását illetve az anyagáramlási 

útvonal fejlesztését vizsgálom. 
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4.2. A kiválasztott fejlesztési lehetőségek és hatásuk részletes 

bemutatása 
 

A következő fejezetben az utófertőtlenítő és a válogatókapu automatizálásának 

és a felhajtófolyosó kétsávosításának fejlesztésének hatását mutatom be pénzben 

kifejezve. 

 

4.2.1. Az utófertőtlenítő automatizálása 

 

Jelenleg a gépi fejés befejezésével a fejőkészülék automatikusan lekerül a 

tehenek tőgyéről. Miután ellenőrizték, hogy az összes tejet lefejték, a fejősök az összes 

állat tőgyét egyesével befújják fertőtlenítő spray-el, ehhez megvárják, amíg az összes 

tehénről lekerül a fejőkészülék és sorban fújják le az állatokat. A TIMWOOD modell 

alapján ez a lehetőség várakozási veszteségnek számít. A tevékenység nem megfelelő 

elvégzése selejtet
1
 eredményezhet. A fejlesztésével egy – a vállalat megnevezésének 

bizalmas kezelését kérő – benchmark vállalat alapján a várakozási veszteség 100%-ban 

míg a selejt 20%-ban csökkenthető. 

Az utófertőtlenítés ideje a telepirányítási rendszer alapján soronként 20-30 

másodperc. Ez átlagosan 580 fejt tehén esetén napi háromszori fejés mellett a kétszer 16 

állásos fejőrendszerben 30 másodperccel számolva körülbelül 14 óra 30 perc plusz 

pihenőidőt jelent egy nap. A vállalat vezetőinek tapasztalata alapján 1 óra pihenőidő 1,6 

dl tejet eredményez tehenenként. Ez alapján 580 tehénnel számolva ez a fejlesztés évi 

8820,8 liter plusz tejet eredményez. Ha 100 Ft-os tejárral számolunk, ez körülbelül évi 

882 083 forint plusz bevételt eredményez. 

A vállalatnál fejésenként átlagosan 10 állat esetében tapasztalható tőgygyulladás. 

A fejlesztés ezt 8 tehénre csökkentené. A Multiton Kft. fejési átlaga kiemelkedő, egy 

tehén egy nap 40 liter tejet ad. Ez 100 forintos tej ár mellett évi 292 ezer forint 

árbevételt jelent. 

  

                                                           
1
 A selejt a Multiton Kft. esetében nem megfelelő minőségű tejet jelent. Vagyis nem megfelelő a 

csíraszám vagy szomatikus sejtszám, a zsír és fehérje százalék, gátlóanyagot vagy idegen vizet tartalmaz 
a tej. Ebben az esetben a nem megfelelő kezelés következtében kialakult tőgygyulladások miatt 
szükséges antibiotikus kezelés okozhat gátlóanyag tartalmat. 
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4.2.2. A válogatókapu automatizálása 

 

A fejés végén a további műveleteket igénylő állatokat a megfelelő helyre 

irányítják. Ehhez szükséges a fejősök közre működése, ami magát a fejési folyamatot 

hátráltatja. A Muda típusú veszteségek közül itt szintén a várakozás jelenik meg, ezen 

felül pedig a felesleges mozdulatok, mert a fejősöknek a fejés területéről a 

válogatókapuhoz kell menniük. Mivel ez a tevékenység esetenként változó így Mura és 

Muri típusú veszteség is felmerülhet. A fejlesztés ezeket a veszteségeket eliminálná. 

A telepirányítási rendszer alapján a válogatás fejésenként 30 percet vesz 

igénybe. Ez az utófertőtlenítő automatizálásánál kifejtett adatokkal számolva évi 970 

292 forint plusz bevételt eredményez. 

A dolgozók nettó órabére 650 forint. Ez azt jelenti, hogy egy dolgozó körülbelül 

1500 forintba kerül a munkáltatónak óránként. A fejést három fő végzi. Tehát évi 

körülbelül 5 573 664 forint alternatívköltség takarítható meg. 

 

4.2.3. Anyagáramlási útvonal fejlesztése 

 

A fejés végén az állatok ugyan azon az útvonalon érkeznek az istállóba, mint 

amin a fejőházba mentek. A fejőházba az állatok átlagosan 5 perc alatt jutnak el, az 

istállóba pedig 10 perc alatt. Az eltérés oka, hogy ekkor már nyugodtan, terelés nélkül 

mozognak a tehenek. Hogy a két csoport ne zavarja egymást, a fejésen már átesett 

állatok várakoznak, amíg a fejésre váró állatok elhagyják a folyosót. Ez várakozási 

veszteségnek tekinthető a TIMWOOD modell alapján. 

Ez alapján az állatok soronként 148 másodperccel több időt tölthetnének az 

istállóban fejésenként, ami majdnem napi 40 liter többlet tejet eredményez. Ez 100 

forintos tejárral számolva körülbelül évi 1 450 357 forint többlet árbevételt jelentene. 

 

4.2.4. A kiválasztott fejlesztési lehetőségek hatásának összegzése 

 

Szakdolgozatom következő részében a fejlesztési lehetőségek hatásának összegzése 

következik. 
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4. táblázat 

A kiválasztott fejlesztési lehetőségek pénzben kifejezett hatása (Ft) 

Fejlesztés Hatás Többlet bevétel 

Utófertőtlenítő automatizálás 

Utófertőtlenítés idejének eliminálása          882 083     

Kevesebb tőgygyulladás          292 000     

Összesen        1 174 083     

Válogatókapu automatizálás 

Válogatás idejének eliminálása          970 292     

Dolgozók munkaidejének csökkenése        5 573 664     

Összesen        6 543 956     

Anyagáramlási útvonal fejlesztése Várakozási idő eliminálása        3 594 912     

Összesen 
Hosszabb pihenő idő 

Kevesebb tőgygyulladás 

Rövidebb munkaidő 

     11 312 951     

Saját szerkesztésű táblázat 

 

A táblázat alapján látható, hogy az utófertőtlenítés automatizálása majdnem évi 

1 175 000 forint, a válogatókapu automatizálása több mint évi 6 500 000 forint, az 

anyagáramlási útvonal fejlesztése pedig több mint évi 3 600 000 forint többletbevételt 

eredményez, ami összesen meghaladja az évi 11 000 000 forintot. Ezen felül nem 

szabad elfelejteni, hogy mivel az emberek és állatok kontaktja csökken, ezért – ami nem 

mérhető, de jelentős – csökken a stresszhelyzet és a balesetveszély! 
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5. Beruházás gazdaságossági számítások 

 

Mint, az előbbi fejezetekben láthattuk, mindegyik fejlesztés bevétel 

növekedéssel jár. A döntéshozáshoz azonban elengedhetetlen a beruházások 

gazdaságossági vizsgálata. Ebben a fejezetben a fejlesztések diszkontált megtérülési 

idejét, nettó jelenértékét és jövedelmezőségi indexét fogom bemutatni. 

 

5.1. Diszkontált megtérülési idő 
 

Jelen esetben egy közepes vállalatról van szó, így nem meglepő, hogy a 

tulajdonosok elvárása a beruházással szemben, hogy 10 év alatt megtérüljön, ezért 

választottam első mutatóként a diszkontált megtérülési időt. 

A diszkontált megtérülési idő megmutatja, hogy mennyi időre van szükség 

ahhoz, hogy a beruházás pénzáramaiból – az időértékének figyelembe vételével – 

megtérüljön a beruházásra fordított összeg. 

Képlete: 

     ∑
   

      

 

   

 

ahol: 

 n: megtérülési idő 

 CFi: i-edik év cash flow-ja 

 P0: beruházási kiadás 

 r: elvárt hozam 
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5. táblázat 

Megtérülési idő 

Megnevezés Megtérülési idő 

Utófertőtlenítő automatizálása nem térül meg az elvárt idő alatt 

Válogatókapu automatizálása 11 hónap 

Anyagáramlási útvonal 

fejlesztése 
1 év 1 hónap 

Utófertőtlenítő és válogatókapu 

automatizálása 
5 év 8 hónap 

Utófertőtlenítő automatizálása és 

Anyagáramlási útvonal 

fejlesztése 

1 év 

Válogatókapu automatizálása és 

Anyagáramlási útvonal 

fejlesztése 

nem térül meg az elvárt idő alatt 

Utófertőtlenítő és Válogatókapu 

automatizálása és 

Anyagáramlási útvonal 

fejlesztése 

3 év 5 hónap 

Saját szerkesztésű táblázat 

 

A táblázatban megadtam az egyes fejlesztési lehetőségek és azok 

kombinációjának a megtérülési idejét. A vizsgált időszak 10 év, az elvárt hozam pedig 

10% a tulajdonosi elvárások figyelembevételével. A fenti képlettel számolva a 

válogatókapu automatizálása térül meg a leghamarabb, ez 11 hónap. Az utófertőtlenítő 

automatizálása és az utófertőtlenítő automatizálás és anyagáramlási útvonal fejlesztés 

közös megvalósítása nem térül meg a vizsgált időszak alatt. 

 

5.2. Nettó Jelenérték  
 

A nettó jelenérték – röviden NPV – az egyik legelterjedtebb beruházás 

gazdaságossági mutató ezért, hogy a későbbiekben is könnyen összehasonlítható legyen 

a beruházás más projektekkel célszerű ezt is megvizsgálni. 

Az NPV az abszolút vagyonnövekedést mutatja. 

Képlete: 

        ∑
   

      

 

   

 

ahol: 

 NPV: nettó jelenérték 

 n: figyelembe vett időszakok száma 
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 CFi: i-edik év cash flow-ja 

 P0: beruházási kiadás 

 r: elvárt hozam 

 

6. táblázat 

Válogatókapu automatizálásának az NPV-je (eFt) 

Sorszám   Megnevezés  0 1 2 3 4 5 

1.  Beruházási kiadás  -5 100                -                      -                      -                      -                      -       

1.1.  Szoftverfejlesztés  -4 000                -                      -                      -                      -                      -       

1.2.  Hardverfejlesztés  -1 000                -                      -                      -                      -                      -       

1.3.  Válogatókapu beszerzés  -100                -                      -                      -                      -                      -       

2.  Tőkekiadás összesen  -5 100                -                      -                      -                      -                      -       

3.  Árbevétel    6 544 6 544 6 544 6 544 6 544 

3.1. 
 Válogatás idejének 

eliminálása  
  970 970 970 970 970 

3.2. 
 Dolgozók munkaidejének 

csökkenése  
  5 574 5 574 5 574 5 574 5 574 

4.  Amortizáció                   -                      -                      -                      -       -100 

5.  Adózás előtti eredmény    6 544 6 544 6 544 6 544 6 444 

6.  Adó (9%)    589 589 589 589 580 

7.  Adózott eredmény    5 955 5 955 5 955 5 955 5 864 

8.  Működési pénzáram    5 955 5 955 5 955 5 955 5 964 

9.  Beruházás pénzárama  -5 100 5 955 5 955 5 955 5 955 5 964 

10.  Diszkontált pénzáram  -5 100 5 414 4 921 4 474 4 067 3 703 

11. 
 Kumulált diszkontált 

pénzáram  
-5 100 314 5 235 9 709 13 777 17 480 

 

 NPV  

     

17 480 

Saját szerkesztésű táblázat 

 

A táblázatban a válogatókapu automatizálásának pénzáramai láthatók ezer 

forintban. A tőkekiadás a beruházási kiadásból – ami ebben az esetben három részre 

osztható – és a forgótőke állomány változásából áll – ami ebben az esetben nincs. Az 

adózás előtti eredmény az árbevételből – itt a válogatás idejének 0-ra csökkentéséből 

származó többletbevételből és a dolgozók munkaidejének csökkenéséből származó 

elmaradt költségből – a működési költség – a válogató esetében nehezen 

számszerűsíthető és elhanyagolható energiafelhasználás növekedés – és az amortizáció 

összegzéséből adódik. Az értékcsökkenést berendezések esetében lineáris leíró kulccsal, 

8 év élettartammal, a felhajtó folyosó esetében a rövid élettartamú épületek leírási 



53 
 

kulcsával – 6%-kal számoltam, így minden esetben volt maradványérték. A szellemi 

termékek vonatkozásában nem számoltam gazdasági avulással. A működési pénzáram 

az adózott eredmény és az amortizáció összege, mivel az amortizáció adóalap csökkentő 

tényező és az adózott eredmény számításához szükséges, így le kell vonni az adózás 

előtti eredményből, de nem jár pénzkiadással, így nem csökkenti a pénzáramot. Ahhoz, 

hogy megkapjuk a nettó jelenérték számításhoz szükséges pénzáramokat, a működési 

pénzáram és a tőkekiadás különbségét kell vennünk. A beruházási pénzáramokat 

kumulálva megkapjuk a beruházás NPV-jét. Ebben az esetben majdnem 17,5 MFt-ot. 

 

7. táblázat 

A fejlesztési lehetőségek NPV-je (eFt) 

Megnevezés NPV 

Utófertőtlenítő automatizálása <0 

Válogatókapu automatizálása  17 480     

Anyagáramlási útvonal fejlesztése     9 224     

Utófertőtlenítő és válogatókapu 

automatizálása 
    1 071     

Utófertőtlenítő automatizálása és 

Anyagáramlási útvonal fejlesztése 
<0 

Válogatókapu automatizálása és 

Anyagáramlási útvonal fejlesztése 
 26 703     

Utófertőtlenítő és Válogatókapu 

automatizálása és Anyagáramlási 

útvonal fejlesztése 

 10 295     

Saját szerkesztésű táblázat 

 

A fejlesztések nettó jelenértékének számításakor 5 éves megtérülési idővel 

számoltam, mert a vizsgált vállalat nem kíván a közel jövőben hitelt felvenni, de fontos 

a likviditás fenntartása. 

Autófertőtlenítő önmagában való megvalósítása az NPV alapján nem javasolt. A 

legnagyobb többletbevételt rendre a válogatókapu automatizálásának és az 

anyagáramlási útvonal fejlesztésének együttes megvalósítása (26 703 eFt), a 

válogatókapu automatizálásának megvalósítása (17 480 eFt) és mindhárom lehetőség 

megvalósítása (10 295 eFt) jelenti. 
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5.3. Jövedelmezőségi Index 
 

KKV-k esetében gyakran áll fenn tőke korlát, az általam vizsgált vállalat pedig a 

következő években nem tervez külső forrás bevonást, így szintén korlátozott a 

beruházásokra fordítható összeg, ezért a következő mutató, amit megvizsgálok a 

fejlesztések tekintetében a jövedelmezőségi index. 

A jövedelmezőségi index – röviden PI – a fajlagos vagyonváltozást mutatja. 

Képlete: 

   
   

  
 

ahol: 

 PI: jövedelmezőségi index 

 GPV: bruttó jelenérték 

 P0: beruházási kiadás 

6. táblázat 

A fejlesztési lehetőségek PI-je 

Megnevezés PI 

Utófertőtlenítő 

automatizálása 
<1 

Válogatókapu automatizálása 4,43 

Anyagáramlási útvonal 

fejlesztése 
3,74 

Utófertőtlenítő és 

válogatókapu automatizálása 
1,04 

Utófertőtlenítő 

automatizálása és 

Anyagáramlási útvonal 

fejlesztése 

<1 

Válogatókapu automatizálása 

és Anyagáramlási útvonal 

fejlesztése 

4,15 

Utófertőtlenítő és 

Válogatókapu automatizálása 

és Anyagáramlási útvonal 

fejlesztése 

1,33 

Saját szerkesztésű táblázat 

 

A jövedelmezőségi index a megvalósítás sorrendjére vonatkozóan hasonló 

javaslatot ad, mint az NPV, ami nem meglepő, mivel a PI az NPV-ből származtatott 

mutató. Azonban többlet információval is szolgál. Láthatjuk, hogy a vizsgált időszakban 

a befektetett összeg a válogatókapu automatizálása esetében majdnem 4,5-szeresére, a 
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válogatókapu automatizálásának és az anyagmozgatási útvonalfejlesztésnek együttes 

megvalósítása esetén pedig több, mint 4-szeresére nő. Itt azonban az egységi befektetett 

összegre eső nettó hozam alapján az anyagáramlási útvonal fejlesztése javasolt, ahol a 

befektetett összeg több, mint 3,5-szeresére nő. 

A fenti adatok alapján az utófertőtlenítő automatizálása nem javasolt, a 

válogatókapu automatizálása és az anyagáramlási útvonal fejlesztése azonban 

gazdaságos a vállalat számára. 

 

5.4. Érzékenységvizsgálat 
 

A beruházások tényleges alakulását több tényező is befolyásolja. Ilyenek például 

a tejár, a tejmennyiségének változása, a beruházási vagy működtetési költségek 

változása. A fenti beruházás gazdaságossági számításokat a jelenlegi 100 forintos 

literenkénti tejárral végeztem, de ez nagyon változékony, így szeretném megvizsgálni, 

hogy változása, hogyan befolyásolja a beruházások költséghatékonyságát. 

 

7. táblázat 

 
Érzékenység vizsgálat 

 
Tejár változás 

 
NPV1 NPV2 NPV3 

 
+ 1% -1% + 1% -1% + 1% -1% 

Eredeti érték (Ft)           100               100               100               100             100             100     

Módosított érték (Ft)           101                  99               101                  99             101               99     

Eredeti NPV (eFt) -   16 408     -   16 408          17 915          17 915          9 329          9 329     

Módosított NPV (eFt) -   16 368     -   16 449          18 141          17 690          9 453          9 205     

Rugalmassági 

együttható (%) 0,25 0,25 1,26 1,26 1,33 1,33 

Saját szerkesztésű táblázat 

 

A táblázatban látható, hogy az utófertőtlenítő automatizálásának (NPV1) 

gazdaságosságának a tejár 1%-os változása 0,25%-os változását eredményezi. Ez nem 

befolyásolja azt a tényt, hogy a fejlesztés beruházása nem gazdaságos. A válogatókapu 

automatizálásánál (NPV2) a rugalmassági együttható 1,26%, ami azt jelenti, hogy 90 

forintos tejár mellett a beruházás nettó jelenértéke már csak 15,66 millió forint. Az 

anyagáramlási útvonal fejlesztésénél 10%-os tejár csökkenés esetén körülbelül 1 millió 

forint NPV csökkenést kell figyelembe venni.  
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6. Ütemterv 

 

A gazdaságosan megvalósítható fejlesztési lehetőségek megvalósításának 

ütemezését Gantt-diagrammal szeretném szemléltetni. 

Az utófertőtlenítő automatizálásának ütemezése nem szükséges, mert 

megvalósítása nem javasolt. 

Az automatizált válogatókapu megvalósításának ütemterve látható a 

következőkben. 

 

 

13. ábra: A válogatókapu automatizálásának napokra lebontott ütemterve 

Saját szerkesztésű ábra 

 

Az automata válogatókapu megvalósítása esetében a szerkezeti építési és az 

elektromos szerelési munkák is külső vállalkozás bevonása nélkül, saját szakképzett 

munkaerő alkalmazásával történnek ezért, mivel a vállalatnál hétvégén is dolgoznak, 

nem szükséges azok figyelembe vétele az ütemterv elkészítésekor. 

A megvalósítás három főfázisból áll. Ezek a tervezés, a megvalósítás és a 

próbaüzem. A tervezés fázisba a helyszíni felmérés, a szakmai szempontok figyelembe 

vétele szerinti tervezés, méret helyes helyszínrajz készítése, fémszerkezeti és 

elektronikai tervezés, és megvalósítási és kivitelezési terv készítése tartozik. A tervezés 

56 munkaórát igényel. Ez azt jelenti, hogy 2 fő 3 és fél munkanap alatt készül el. 

A megvalósítási fázis első lépése a szükséges anyagok beszerzése. Ez magába 

foglalja az árajánlatkéréseket, a fémszerkezeti elemek beszerzését, az elektromos 

alkatrészek beszerzését és a szállítási feladatokat. Az anyagbeszerzés 6 napot vesz 

igénybe. Ezután a megvalósítási fázisban az építési munkák következnek. Először a 

tervek szerinti fémszerkezeti munkák elvégzése, a válogatókapu elkészítése, 

elhelyezésre történő előkészítése és ezzel párhuzamosan a válogatókapu elektromos 
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szerelvényeinek összeszerelése, az informatikai és elektronikai kábelek előkészítése. 

Mindkét tevékenység 48 munkaórát vesz igénybe, így ha egyszerre elvégezhető a két 

feladat és mindkettőt két fő végzi befejezésükhöz 3 nap szükséges. Ezt követően az 

elkészített válogató kapu elhelyezése, beton és térbeton szerkezeti munkák elvégzése 

történik. Ha két fő dolgozik a feladaton 1 munkanapot vesz igénybe. A megvalósítás 

utolsó lépése a felállított válogatókapu elektromos és informatikai kábelezése, bekötése. 

Elvégzéséhez 8 munkaóra szükséges, így két fővel számolva 4 óra alatt elvégezhető. 

A megvalósítás végeztével egy hét próbaüzem alatt napi két órában egy ember 

végzi az ellenőrzést. 

A tervezés kezdetétől a próbaüzem leteltéig a fejlesztés 22 napot vesz igénybe. 

 

 

14. ábra: A felhajtó folyosó fejlesztésének napokra lebontott ütemterve 

Saját szerkesztésű ábra 

 

A fejlesztés megvalósítását hét tevékenységre bontottam. A tervezés fázisában 

történik helyszíni felmérés, a szakmai és használati szempontok figyelembe vételével 

történő tervezés, a mérethelyes helyszínrajz készítés és a megvalósítási kivitelezési terv 

készítés. Ez 48 munkaórát vesz igénybe és két ember végzi, azaz 3 munkanapot jelent.  

A megvalósítási fázis az anyagbeszerzés és a bontási-építési tevékenységekből 

áll. Az anyagbeszerzés magába foglalja az árajánlatkéréseket és anyagbeérkezéseket is. 

Ezt egy ember végzi és szintén 48 munkaóra szükséges hozzá. Mivel itt más külső 

szereplők is részt vesznek a folyamatban, figyelembe kell venni a hétvégét is. A 

tevékenység önmagában hat munkanapot vesz igénybe. Az szükséges anyagok 

beérkezése után következnek a tényleges átalakítási munkálatok. A fejlesztés ezen része 

a működés folyamatos fenntartása érdekében szakaszonkénti bontással, illetve 
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újraépítéssel valósítható meg. Ezért ez a lépés nyolc szakasz kialakítását teszi 

szükségessé a négy bontási és újraépítési altevékenység esetében. Az altevékenységek a 

meglévő, már elhasználódott fémszerkezetek szakaszos az új építéssel szinkronizált 

bontása – szakaszonként 36 munkaóra, a kapcsolódó beton és térbeton elemek 

szakaszos az új építéssel szinkronizált bontása – szakaszonként 36 munkaóra, az új 

vasszerkezetek elhelyezése – szakaszonként 36 munkaóra és az új beton és térbeton 

elemek kialakítása – szakaszonként 36 munkaóra. A négy altevékenység az együttes 

átfutási idejének csökkentése átlapolt műveletkapcsolással oldható meg 4 szakember 

munkájával. Így a bontási és építési tevékenységek együtt 22 napot vesznek igénybe a 

hétvégi napok figyelembevételével. 

Az ellenőrzési fázis egy hétig napi 2 órában történne egy ember felügyeletével. 

Mivel a vállalatnál a hétvégi napok is munkanapnak számítanak, ezért azokat nem kell 

figyelembe venni. 

Így a fejlesztés összesen 39 napig tart. 

A javasolt két fejlesztési lehetőség megvalósítása történhet párhuzamosan, így 

az együttes megvalósítás sem vesz igénybe több időt, mint a hosszabb átfutási idejű 

fejlesztés, azaz 39 nap. 
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7. Javaslatok összefoglalása 

 

A fejési folyamat megismerése után több megoldási javaslat készült. A 

tulajdonosok preferenciái alapján három lehetőséggel; az utófertőtlenítő és a 

válogatókapu automatizálásával és a felhajtó folyosó fejlesztésével foglalkoztam 

részletesebben. 

Az utófertőtlenítő automatizálása az eddigi kézi fertőtlenítést helyettesítené, így 

a művelet ideje, és a nem megfelelően végzett fertőtlenítés okozta tőgygyulladások, 

ezáltal a selejt is csökkenthető lenne. A beruházás 22,5 millió forintot igényel, ami a 

megfelelő berendezés beszerzését jelenti. A veszteségek megszüntetéséből adódó 

többletbevétel 100 forintos literenkénti tejárral számolva évi 1,17 millió forint. Ez azt 

jelenti, hogy a beruházás nem térül mega vizsgált időszakban, így a megvalósítása nem 

javasolt. 

A válogatókapu automatizálása a fejősök közreműködését váltja ki a 

megtermékenyítésre váró vagy beteg tehenek kiválasztásakor. Ezzel csökkenthető a 

szükséges munkaidő, ami munkabér megtakarítást eredményez és a tehenek 

pihenőidejének növekedésén túl az állatokra gyakorolt stressz-hatás és a balesetveszély 

is elkerülhető. Az ehhez szükséges tőkekiadás 5,1 millió forint, ami magába foglalja a 

válogatókapu beszerzését és a szoftver- és hardverfejlesztést is. Az automata 

válogatókapu felszerelésével elért tejmennyiség növekedés és bérmegtakarítás évi 6,5 

millió forint. Ez nem csak azt jelenti, hogy a beruházás rövid időn belül megtérül, de azt 

is, hogy a befektetett összeg 5 év alatt majdnem 4,5-szörösére nő. 

Az anyagáramlási útvonal fejlesztése a felható folyosó átalakítását jelenti, ahol 

külön útrész lesz a fejőházba és az istállóba érkező tehenek számra, ezzel csökkentve a 

várakozási időt. Ez a fejlesztés a kapott árajánlatok alapján 3,4 millió forintba kerül. Az 

évenkénti többletbevétel pedig ebben az esetben 3,6 millió forint. A fejlesztés nettó 

jelenértéke pozitív, 9,2 millió forint. 

A számított NPV alapján a válogatókapu automatizálásának és a felhajtófolyosó 

fejlesztésének megvalósítását javasolom. A jövedelmezőségi index magasabb értéket 

mutat a válogatókapu önmagában való megvalósítására, de mivel az anyagáramlási 

útvonal fejlesztése az istállóban elvégzendő feladatok teljesítését is elősegíti és nettó 

jelenértéke pozitív, megvalósítása előnyös lehet a vállalat számára. 
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8. Összegzés 

 

Szakdolgozatomban egy tejtermeléssel foglalkozó vállalat, a Multiton Kft. 

főtevékenységét, a fejési folyamatot vizsgáltam, tettem javaslatokat fejlesztésére a lean 

filozófiát szem előtt tartva, a folyamatmenedzsment módszertant használva. 

Ehhez a dolgozat első fejezeteiben ismertettem a téma szempontjából releváns 

szakirodalmat, majd a kiválasztott vállalatot. 

A vállalatnál működő fejési rendszer megismeréséhez többször látogatást tettem 

a vállalat telephelyén. A kezdeti megfigyelések után kérdéseket tettem fel, hogy 

megértsem a folyamatok működést, ami elengedhetetlen a fejlesztéshez. Nagyban 

segítette a munkámat a tulajdonosok és a telepvezető felkészültsége, szakértelme és 

szemléletük közelsége a lean filozófiához, a folyamatos fejlődés iránti igényük. A 

vállalat vizsgálatakor a lean szemlélet elemeit egy fajta benchmarkingként használtam, 

ahol az összegyűjtött jó gyakorlatokat adaptáltam a vizsgált környezetbe. 

A fejlesztési lehetőségek meghatározása, kiválasztása után megvizsgáltam, hogy 

gazdaságos-e a megvalósításuk, és két lehetőség kombinációjának, a válogatókapu 

automatizálásának és a felhajtó folyosó fejlesztésének együttes megvalósítását 

javasoltam. 

A dolgozatom bevezető fejezetében megfogalmazott felvetést, miszerint nem 

csak nagy vállalatok esetében lehet sikeres a lean filozófia alkalmazása a beruházás 

gazdaságossági számítások alapján tudom megerősíteni. Ugyanezen mutatók alapján 

mondhatom azt is, hogy a mezőgazdaság területén is van lehetőség a sikeres 

alkalmazásra. 

A felvetés bizonyításához azonban egy vállalat és csupán néhány pénzügyi mutató 

nem elég. Ezért a későbbiekben hasznos lenne a KKV-k helyzetének elemzéséhez több 

kis- és középvállalkozás, a mezőgazdasági helyzet alakulásához pedig a mezőgazdaság 

több területén tevékenykedő vállalat vizsgálata több szempontból. A lean filozófia 

esetében fontos lenne ismeri az egyének kulturális hátterét, a meglévő vállalati kultúrát. 

Ezen felül kiemelkedő jelentősége van egy hosszabb távú kutatásnak, amelyben 

megfigyelhető a változás bevezetésének fogadtatása, a változáshoz való alkalmazkodás 

mértéke és a módosítások hosszút távú működése, hatása. 
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9. Idegen nyelvű összefoglaló 

 

A szakdolgozatomban a Multiton Kft. főfolyamatának, a fejésnek a fejlesztési 

lehetőségeit vizsgáltam, szem előtt tartva a lean filozófia alapelveit. 

Ehhez először ismertettem a téma szempontjából releváns szakirodalmat, a lean 

filozófia alapelveit és eszközeit, kitértem a mezőgazdaságban való alkalmazásának 

lehetőségeire, a folyamatmenedzsment alapjaira. Mivel a fejlesztések változással járnak 

így szükségesnek gondoltam a változásmenedzsment vonatkozó részeit is érinteni. 

Ezt követően bemutattam a választott vállalat rövid történetét, működését, piaci 

helyzetét és mint a lean szemlélet legfőbb alapelvét, hogy a vállalat vevői számára mi 

képvisel értéket. 

A vállalat bemutatása után szemléltettem a fejési folyamat működését, majd a 

vállalatnál tett látogatásaim és a tulajdonosokkal való konzultációk alapján 

összegyűjtöttem néhány fejlesztési lehetőséget. Ezek körül vezetői preferencia alapján 

három került kiválasztásra; az utófertőtlenítő és a válogatókapu automatizálása és az 

anyagáramlási útvonal fejlesztése, így a későbbiekben ezeket vizsgáltam részletesebben. 

A megtérülésre vonatkozó mutatószámok; a megtérülési idő, a nettó jelenérték 

és a jövedelmezőségi index alapján az utófertőtlenítő automatizálásának bevezetése nem 

gazdaságos, ezért ezt a beruházást nem javasoltam. A beruházás gazdaságossági 

mutatók alapján a válogatókapu és az anyagáramlási útvonal fejlesztésének együttes 

megvalósítása ajánlott. A számításokhoz több adatot is használtam, ami változhat, ezért 

a legváltozékonyabb változóra, a tejárra érzékenység vizsgálatot végeztem. Ennek az 

eredménye, hogy a tejár csökkenése a beruházás gazdaságosságát is ronthatja, de nem 

okoz akkora változást, hogy ne legyen érdemes megvalósítani a fejlesztéseket. A 

beruházások vizsgálata után készítettem egy ütemtervet a javasolt fejlesztések 

megvalósítására. 

A dolgozatom bevezető fejezetében megfogalmazott hipotézist, miszerint nem 

csak nagy vállalatok esetében lehet sikeres a lean filozófia alkalmazása a beruházás 

gazdaságossági számítások alapján tudom megerősíteni. Ugyanezen mutatók alapján 

mondhatom azt is, hogy a mezőgazdaság területén is van lehetőség a sikeres 

alkalmazásra. 

A felvetett hipotézisek bizonyításához azonban egy vállalat és csupán néhány 

pénzügyi mutató nem elég, ezért a későbbiekben hasznos lenne egy hosszabb távú 
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kutatás több vállalat bevonásával és a „hard” tényezők mellet a „soft” tényezőkre is 

részletesebben kitérni. 
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10. Summary 

 
In my thesis, I examined possibilities for improvement concerning the process of 

milking, as the main process carried out at Multiton Kft., with special focus on the 

principles of the lean philosophy. 

For my work, I first presented the specialized literature relevant for the topic, the 

principles and tools of the lean philosophy, also touching upon the application 

possibilities of lean in agriculture and the basics of process management. Since the 

improvements involve change, I considered it necessary to also discuss relevant aspects 

of change management. 

This was followed by an introduction of the selected company, including its 

short history, operations, market position, and – as the main principle of the lean 

approach – what is considered “value” from the perspective of its customers. 

Next I demonstrated how the process of milking works, and outlined some 

possibilities for improvement based on my visits to the company and consultations with 

the owners. Three of these were selected based on the preferences of the management: 

the automation of the post-milking disinfection process and the sorting gate unit, and 

the improvement of the material flow route. Therefore, these three items were 

subsequently analysed in more detail. Based on return indexes, return period, net 

present value and the profitability index, the introduction of automatized post-milking 

disinfection would not be economical; therefore, investment into this project was not 

recommended. Based on investment economic efficiency indexes, it is recommended to 

jointly implement improvements to the sorting gate unit and the material flow route. 

Several data types were used for my calculations, which are all subject to change; 

therefore, I carried out a sensitivity analysis for the most volatile variable: the price of 

milk. The analysis showed that a decrease in the price of milk may have a negative 

effect on the economic efficiency of the investment, but the resulting changes would not 

be to such an extent as to render the improvements not worth implementing. After a 

prior examination of the investments, I devised a timetable for the implementation of 

the recommended improvements. 

The hypothesis presented in the introductory part of my thesis, i.e. the successful 

application of the lean philosophy is not restricted to large enterprises, is confirmed 

based on the economic efficiency calculations of the investment projects. The same 
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indexes support my claim that there are also possibilities for successful application in 

agriculture. 

However, one company and a few financial indexes are not enough to provide 

sufficient evidence for the suggested hypotheses; therefore, it would be expedient to 

conduct further long-term research involving several companies, and – in addition to 

hard factors – expound on soft factors in more detail. 
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