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ABSTRACT 

Globalisation, increasing competition, more and more complex products requires new technologies, 
methods and processes. The complexity of final products and new customer requirements requires efficient 
operation of supply chains (SC). Optimisation of supply chains results new models, concepts of value chains. 
This study shows the Lean Manufacturing Philosophy applied by the members of the Lean Supply Chains. 
 

ÖSSZEFOGLALÓ 

A globalizációnak, az egyre inkább növekvő piaci versenynek, az egyre komplexebb termékeknek, az 
egyre rövidebb életciklusú termékeknek, valamint az egyre gyakrabban változó vevői igényeknek köszönhetően 
új gyártási technológiák és üzleti folyamatok alkalmazása válik szükségessé. A vállalatok versenyképességé-
nek megőrzése érdekében új ellátási lánc koncepciókat vezetnek be. A dolgozat a Lean ellátási láncok szerep-
lői által alkalmazott Lean Termelési Filozófiát mutatja be részletesen. 
 

Kulcsszavak: Ellátási lánc, Lean ellátási lánc, értékteremtő folyamatok, veszteségek 
 

1. ELLÁTÁSI LÁNC, ELLÁTÁSI LÁNC STRATÉGIÁK 

Az ellátási lánc beszállítók, termelő vállalatok, szolgáltatók és vevők hálózata, amelyek között több irá-
nyú anyag- és információáramlás valósul meg (1. ábra). Az ellátási lánc tulajdonképpen üzleti partnerek háló-
zatszerű együttműködése egy közös cél érdekében, ami nem más mint a vevői igények maximális kielégítése.  

 

 

1. ábra  
Ellátási lánc hálózata 
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A gyorsan változó piaci környezetnek és a globális versenynek köszönhetően az ellátási láncok egyre 
komplexebb hálózatokká válnak. Az egyes láncok versenyképessége a partnerek kompetenciáinak minél jobb 
kihasználásából és szinergiájából adódik.  

A globális piacon azonban az ellátási láncok is versenyeznek egymással a vevők igényeinek minél ma-
gasabb színvonalú kielégítése érdekében. A vevők a késztermékek megvásárlásával egyben a terméket előállí-
tó ellátási láncok közül is választanak számos szempont alapján. A legfőbb döntési szempont a termék költsé-
ge, átfutási ideje, minősége, testreszabhatósága, valamint a termékhez kapcsolódó szolgáltatások színvonala 
(2. ábra). 

 

 
 

2. ábra  
Vevői döntések szempontjai 

 
Az ellátási láncok típusainak, működési staratégiáinak bemutatásával és elemzésével, az ellátási lánc 

menedzsmenttel, valamint a hálózatok optimalizálásával nagy számú szakirodalom foglalkozik [1, 2]. Műkö-
dési stratégiáját tekintve manapság háromféle új ellátási lánc koncepció válik egyre elterjedtebbé, az egyik a 
karcsú a másik az agilis paradigma, illetve ezek kombinációja. A dolgozat első részében az egyes ellátási lánc 
koncepciókat mutatom be számos szakirodalom elemzése alapján, többek között a [3, 4]. 
 

1.1. Lean/Karcsú ellátási lánc (Lean Supply Chain) 
A Lean ellátási lánc alkalmazásának elsődleges célja a veszteségek csökkentése a teljes ellátási láncban, 

vagyis a nem értékteremtő folyamatok kiküszöbölése, továbbá a folyamatok állandó tökéletesítése és javítása. 
Ezen célkitűzések eléréséhez számos Lean eszköz áll rendelkezésre, mint például a várakozási idők csökken-
tése, az átállási idők csökkentése, stb. Így a hagyományos ellátási láncokhoz képest kisebb volumenű egye-
dibb, gazdaságosabb és rugalmasabb gyártás valósítható meg.  

Ezen stratégia jellemzője, hogy főként a relatív hosszú élettartamú (1-2 évnél hosszabb) termékek előál-
lításánál alkalmazható, a lánc szereplői hagyományos hálózatszerűen működő szervezeti formában működnek 
[3]. A beszállítói kör kiválasztásánál az alacsony ár és a magas szolgáltatási színvonal a meghatározó. Továb-
bi fő jellemzője a gyors forgású és minimális nagyságú készletek tartása a teljes láncban, valamint a lánc 
egyes szereplőinek hatékony működése. 

 
1.2. Agilis ellátási lánc (Agile Supply Chain) 
Az agilitás („mozgékonyság”) a késztermék-előállító vállalat és a vevői piac közötti kapcsolatra vonat-

kozik, vagyis hogy a vevői igények változására mennyire rugalmasan tud válaszolni az ellátási lánc. Az agilis 
ellátási lánc versenyképességét és profitját a lánc piaci kihívásokra való minél gyorsabb reagálási képessége 
jelenti.  

A lánc sikerének kulcsa a vevői követelmények megértése és minél magasabb színvonalon való kielégí-
tése, valamint a piaci igények várható változásához való alkalmazkodási képesség javítása. A gyártott termé-
kek egyre inkább a vevői igényekre testreszabottak, vagyis egyre egyedibbek, mely egyedi termékeket egyre 
kisebb darabszámban, egyre rövidebb átfutási idővel és egyre kisebb költséggel kell gyártani. 

Ezen stratégia jellemzője, hogy a rövid életciklusú (maximum 1 év) innovatív termékek előállításánál 
alkalmazzák, valamint a lánc szereplői az együttműködés dinamikus formájában, a virtuális vállalati hálózatok 
keretében működnek [3]. A beszállítói kör kiválasztásánál a rugalmasság, a gyorsaság és a magas szolgáltatási 
színvonal a meghatározó szempont.  
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1.3. Hibrid ellátási lánc (Leagible Supply Chain) 
A hibrid ellátási lánc a karcsú és az agilis ellátási láncok kombinációja, mely ötvözi a karcsú és az agilis 

paradigmák előnyeit. Ez a stratégia jellemzően a „rendelésre összeszerelt” termékek gyártása esetén alkalma-
zott, ahol a vevői előrejelzések már viszonylag pontosak, és innovatív alkatrészek alkalmazásával a készter-
mékek egyedisége és színvonala növelhető. A stratégia egy széles, testreszabott késztermék portfólió megva-
lósítását teszi lehetővé.  

Ezen stratégia jellemzője, hogy a lánc termelő vállalatai a gyártás során a Lean technikákat 
alkalamazzák, a vállalatok együttműködése során kihasználják a stratégiai együttműködés előnyeit a dinami-
kusan változó vevői igények követése érdekében. A beszállítói kör kiválasztásánál az alacsony költség és a 
magas minőség a meghatározó, emellett a rugalmasság és a gyorsaság is fő szempont. További fő jellemzője – 
az előző stratégiákhoz hasonlóan – a minimális készletek tartása a teljes láncban, a lánc egyes szereplőinek 
hatékony működése, valamint a minimális átfutási idők. 
 

2. A LEAN TERMELÉSI FILOZÓFIA 

A Lean termelési filozófia alkalmazása egy kiváló eszköz ahhoz, hogy a vállalatok javítani tudják piaci 
pozíciójukat. A filozófiát manapság számos szektorban alkalmazzák, pl. az autóiparban, az elektronikai ipar-
ban, hivatalokban, egészségügyben, stb. 

A fókuszban a tevékenységek költségeinek csökkentése áll, a nem értékteremtő tevékenységek részará-
nyának csökkentése, illetve kiküszöbölése révén [5-7].  

A filozófia a Toyota Termelési Rendszerből (Toyota Production System – TPS) ered. 
A Lean termelési rendszer alkalmazásának fő célja a minőség javítása, a veszteségek csökkentése és a 

költségek optimalizálása a termelési folyamatokban a versenyképesség javítása érdekében. A Lean alapú ter-
melés központjában az értékteremtő folyamat megteremtése, illetve a teljes rendszer vagy folyamat hatékony-
sága áll. A fő cél a folyamatos termékáramlás kialakítása, valamint az értékteremtő tevékenységek részará-
nyának növelése.  

A Lean Termelési Rendszerben rejlő lehetőségeket, előnyöket az alábbi KPI (Key Process Indicator - 
Kulcsfolyamat jellemző) mutatók javulásával szokták kifejezni: átfutási idő csökkenése, gép átállási idők 
csökkenése, készletek csökkenése, szabad gyártófelület növekedése, termékminőség javulása, a termelő be-
rendezések általános hatékonyságának javulása, termelékenység növekedése. 

 
A Lean alapú termelés előnyei: 
 rövid átfutási idők,  
 a fenntartott készletek mennyisége és költsége minimálisan tartható, 
 a folyamatok időbeli kiegyensúlyozottsága, szűk keresztmetszetek feloldása, 
 a vevői ütem szerinti gyártás, 
 a folyamatos fejlesztés/fejlődés iránti elkötelezettség, azonnali problémafeltárás és megoldás, 
 a gép átállási idők csökkenthetők,  
 gyártófelület szabadítható fel az értékteremtő tevékenységek végzésére, 
 a selejtes darabok száma csökken, 
 a termelési folyamatokban a termékek várakozási ideje csökken,  
 a felesleges anyagmozgatás megszűnése, 
 rendezettebb, hatékonyabb munkakörnyezet kialakítása, 
 a munkaerő jobb kihasználtsága, 
 a termékminőség javul, 
 a termelő berendezések általános hatékonysága javul, 
 a termelékenység nő, 
 javuló kommunikáció, munkahelyi légkör. 

 

3. A LEAN ALAPPILLÉREI ÉS A JELLEGZETES VESZTESÉGTÍPUSOK 

A Lean filozófia nem csupán egy termelési rendszer, hanem a vállalati kultúra alapját is képezi, mely 
egy hosszú távú elkötelezettség a vállalat vezetősége és valamennyi dolgozója részéről. A Lean Termelési 
Rendszer alapgondolatait először James P. Womack és Daniel T. Jones írta le, akik a Lean filozófiának az öt 
alappillérét az alábbiak szerint fogalmazták meg [5-11]: 
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 Meg kell határozni azokat az értékeket, melyek értéket képviselnek a vevő számára. – Érték  
 Definiálni kell a folyamat lépéseit. – Értékfolyamat  
 Úgy kell kialakítani a termék előállításához szükséges teljes folyamatot, hogy (lehetőleg) csak értékte-

remtő tevékenységek valósuljanak meg. – Áramlás  
 Húzó logisztika használata minden lépésnél, ahol a folyamatos gyártás megvalósítható. – Húzó elv  
 Folyamatos tökéletesítés a vevői igények változásainak figyelembevételével. – Tökéletesítés  
 

Ennek az öt lépésnek az a célja, hogy végül a vállalat kiváló minőségben, alacsony áron, költséghatéko-
nyan, rövid átfutási idővel, magas szintű biztonsággal és kiváló szervezeti kultúrában gyártson. 

A termelés folyamatát – a megrendeléstől kezdve egészen a kiszállításig – meg kell vizsgálni annak fé-
nyében, hogy mely műveletek építenek értéket a termékbe.  

 

Az értékteremtés szempontjából a tevékenységek az alábbi három kategóriába sorolhatók: 
 értékteremtő tevékenység (pl. megmunkálás, összeszerelés, …), 
 szükséges, bár értéket nem teremtő tevékenység (pl. szerszámcsere, szükséges anyagmozgatás, …), 
 veszteséget termelő tevékenység (pl. túltermelés, fölösleges készletek fenntartása, …). 
 

Értékteremtő műveletnek nevezzük azokat a tevékenységeket, amelyek értéket képviselnek a vevő szá-
mára, és ezért hajlandó is fizetni.  

Nem értékteremtő tevékenységek a veszteségek, melyeknek három fő kategóriája van: 
 Muda – a szószerinti veszteség (minden olyan műveletet magában foglal, amely konkrét veszteséget 

termel, 7 fő típusa van), 
 Muri – túlterhelés, 
 Mura – egyenetlenség. 

 

A Taiichi Ohno által leírt 7 veszteség és azok magyarázata a következő [11]:  
 Túltermelés és korai termelés – a vevői igényekhez képest többet termelünk, vagy hamarabb állítjuk 

elő a megrendelt termékeket.  
 Várakozási idő – nem végzünk értékteremtő műveletet, várakozunk alapanyagra, információra, előző 

vagy következő műveletre.  
 Szállítás – többszöri anyagkezelés, szükségtelen anyagmozgatás.  
 Készletek – felesleges nyersanyagok, gyártásközi készletek (WIP – work in process) és késztermékek.  
 Mozgás – felesleges mozgások értékteremtés nélkül.  
 Túlzott megmunkálás – ami nem ad többletértéket a termékhez.  
 Selejtes termékek gyártása, vagy selejtek javítása.  
 + Minden gyártásban további egyedi veszteségek fordulhatnak elő, például: 
o kiaknázatlan emberi kreativitás, 
o nem megfelelő eszközök, rendszerek, 
o elpazarolt energia, víz, szennyezés.  

 

Ha megfigyeljük egy tipikus termelési értékáram teljes folyamatát (Értékáram Térkép – Value Stream 
Map), több mint 90 százalékban nem értékteremtő műveleteket végzünk benne. Értékáram fogalmán értünk 
minden olyan műveletet, amelyet elvégzünk az alapanyagokon annak érdekében, hogy félkész termék, majd 
késztermék legyen belőlük, egészen a kiszállításig. A veszteségek valamennyi vállalatnál jelen vannak, a fő 
feladat a veszteségek beazonosítása, kezelése és minimalizálása a versenyképesség fokozása érdekében. 

 

4. A LEAN TERMELÉSI FILOZÓFIA FŐBB ESZKÖZEI ÉS TECHNIKÁI 

A Lean termelési filozófia főbb eszközei és technikái a következők: Értékáram Térkép – Value Stream 
Map; JIT, One-piece flow; Takt–time analízis; Heijunka; Single Minute Exchange of Dies (SMED); Jidoka; 
Húzó rendszer; Kanban; Kaizen; Szabványosított folyamatok; 5S; TPM; 6; Cellarendszerű gyártás; Nulla 
hibával történő gyártás-ZD, Vizuális menedzsment, Folyamatszabályozás; Poke-yoke; stb.  

A fent felsorolt valamennyi Lean eszköz és technika a gyártási folyamatok tökéletesítésére szolgál, a 
vállalati költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére. Bár a Lean messze több mint módszerek gyűj-
teménye, az alábbi 3. ábra bemutatja a legfontosabb eszközöket (a Lean ház építőelemeit) és ezek egymásra 
épülésének logikáját. 
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3. ábra  

A Lean ház építőelemei 
(forrás: www.hpcconsulting.hu) 

 
A Lean termelési filozófia és a Lean vállalat azt jelenti, hogy a fókuszban a vevő igénye szerinti termék 

veszteségmentes gyártása van, a vevő által elvárt ütemben.  
A Lean Ellátási Láncok esetében törekedni kell arra, hogy az ellátási lánc valamennyi eleme alkalmazza 

a Lean termelési filozófiát, így a teljes ellátási láncban biztosítható a veszteségmentes folymatok kialakítása, 
vagyis a Lean filozófia által kínált célok megvalósítása. 
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