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Karcsú gyártás és anyagmozgatás 
 

A karcsú gyártással kapcsolatos fogalmakat, mint a kaizen, kanban és az 5S1 a gyártási szakzsar-
gonban sűrűn emlegetik, de a fogalmakkal való bűvészkedés nem elég a karcsú gyártás sikeréhez. A 
legtöbb cégnek vannak szervezeti korlátai, vagy stratégiai elképzelésük nem teljes, ezért nem alkal-
mazzák teljes körűen a karcsú gyártást, csak részben foglalják bele a technológiákba, folyamatokba. 

 

Tárgyszavak: karcsú gyártás; gyártás; anyagmozgatás; ellátási lánc. 

 
Legjobb gyakorlat 
a karcsú gyártásban 
 
Egy Toyota-vezető így foglalta össze vállalatuk 
feltartóztathatatlan előretörésének okait: „Kiváló 
eredményeket kapunk az átlagos munkatársaktól, 
akik kiváló eljárásokkal dolgoznak. Ezzel szemben 
versenytársaink gyakran átlagos (vagy rosszabb) 
eredményeket kapnak kiváló munkatársaiktól, 
akiknek rossz eljárásokkal kell dolgozniuk.” Ez a 
karcsú gyártás lényege: ne csak a nem megfelelő 
folyamatok miatti tékozlást szüntessük meg, ha-
nem kiváló folyamatokat is alakítsunk ki.  
 
A karcsú gyártás alapötlete a pazarlások, felesleges 
tevékenységek megszüntetése és az értékalkotó 

tevékenységek arányának növelése az egész fo-
lyamatban. Értékalkotó minden olyan folyamat, 
amely hozzájárul adott termék értékének növelésé-
hez, amelyekért tehát az ügyfél hajlandó fizetni. 
Pazarlásnak tekinthető ezzel szemben minden 
olyan tevékenység, amely csak növeli a termelési 
költségeket. A pazarlásnak hét fajtája vagy forrása 
van, ezek a következők:  
– túltermelés,  
– nagy készletek és raktárállomány,  
– szállítás,  
– holtidők,  
– felesleges mozgások,  
– gyártási hibák és  
– felesleges folyamatok.  
 

 
 
1 5S: A rendteremtés és fenntartás lépéseit összefoglaló japán módszer. Seiri – a munkához szükséges dolgok kiválasz-
tása. Seiton – rendbe tenni, rendszerezni. Seiso – tisztán tartani. Seiketsu – szabványosítani a megfelelő viselkedést. 
Shitsuke – fegyelmezetten eljárni. Angol változatában: Sorting, Storing, Shining, Standardising, Sticking to the rules. 
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A karcsú termelés megvalósításában döntő köve-
telmény tehát az, hogy kíméletlenül fel kell tárni és 
meg kell szüntetni minden fajta pazarlást. 
 
Az Aberdeen Group Best practices in Lean (Leg-
jobb gyakorlatok a karcsú gyártásban) címmel 
jelentetett meg szakkönyvet. Ebben nem csak a 
karcsú gyártás fokozatait, hanem a legjobb gyakor-
latot végző cégeket is számba veszik (1. és 2. táb-
lázat). 
 
Például a Husqvarna fűnyíró- és gyepművelőgép-
gyára a kanban anyaggazdálkodási rendszert elő-
ször csak a szervizalkatrészekre vezette be. A cé-

gek gyakran „vegyítik” a kanban-elvű technológiai 
vonalakat a hagyományos ütemezésűekkel, vagy a 
korlátokon alapuló ütemezésbe foglalják a karcsú 
gyártást. 
 
A másik legjobb karcsú gyártást alkalmazó cég, a 
WIKA Instrument Corp. ipari nyomásmérőket és 
hőmérőket készítő műszergyártó világcég a kanban 
és a kaizen módszerekkel tökéletesítette egyik 
üzemének működését, sőt a karcsú gyártás straté-
gia kialakításból is hasznot húzott. Elsődleges célja 
a műveletek vevőirányulttá alakítása volt. A cégnél 
immár a vevő, azaz a kereslet szabja meg a gyártá-
si ütemtervet, hogy az üzem mikor mit gyárt. 

 
1. táblázat 

A karcsú gyártás bevezetésének fokozatai 
 
 Kezdők Ágazati átlag Legjobbak 

Folyamat A karcsú gyártás tervezési 
módszereinek és a kaizen 
szórványos használata. 

Teljesen a karcsú gyártási 
program szerinti 
folyamattervezés, ütemezett 
műveletek szerinti gyártás, 
és kaizen szerint szervezett 
gyártási folyamat. 

Karcsú gyártási programok 
nemcsak a gyártásban, hanem a 
vevői kapcsolatokban, az ellátási 
láncban vagy a termék 
kereskedelmi forgalomba 
hozásakor; az értékteremtő lánc 
teljesítményének növelésre 
összpontosító művelettervezés, 
vállalati szintű kaizen. 

Szervezet Csak a karcsú gyártás alapjaira 
(pl. az 5 S-re) összpontosít; 
nincs kiemelt szervezet; nincs 
koordináció a beszállítókkal, 
vevőkkel. 

Karcsú gyártásra alapozott 
gyártási és teljesítménynövelő 
döntések; vezetők 
elkötelezettsége; némi 
koordináció a kereskedelemmel, 
a logisztikával, ill. beszállítókkal.

Testületi vagy részlegszintű 
karcsú gyártáson alapuló 
teljesítménynövelő döntések; 
elnöki/vezérigazgatói támogatás; 
vállalati vagy részlegméretű, 
beszállítókra is kiterjedő 
koordináció. 

Tudás A gyári tudás korlátozott; 
a szaktudás esetenkénti 
megbízásos alapon 
tanácsadóktól származik. 

Néhány „guru” és külső 
szaktanácsadó irányítja a karcsú 
gyártást; a gyári munkaerőt 
kaizen szerint irányítják. 

Az egész szervezetre kiterjedő, 
átható karcsú gyártási szaktudás; 
fentről és lentről indított kaizen; 
a folyamatos fejlődés testületi 
figyelése. 

Technológia Nagyon korlátozott: kézi 
folyamat- és ütemtervkészítés, 
folyamatos fejlődésfigyelés; 
írásos kanban-támogatás és 
módosított ERP-megoldások 
napi anyagfeleslegre. 

Részletmegoldások: táblázatos 
folyamattervezés, ütemtervek és 
folyamatos fejlődésfigyelés; 
módosított ERP-megoldások 
napi anyagfeleslegre, 
ha a termék elektronikus 
kanban-támogatással készül.  

Teljes körű megoldás: karcsú 
gyártási stratégiát tervező 
eszközök; ügyfélkapcsolatok, 
valamint gyártási, logisztikai és 
beszállítói megrendelések valós-
idejű figyelése; az ütemtervezés 
dinamikus, vegyes megrendelé-
seken, elsőbbségen stb. alapuló; 
webalapú vállalati színtű folya-
matos fejlődésfigyelés. 
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2. táblázat 
Legjobb gyakorlat a karcsú gyártásben 

 
Cég Termék Karcsú gyártás alkalmazás Megoldásszolgáltató 

Husqvarna 
Electrolux-divízió,  
<250 millió dollár 

Gyepművelő és fűnyíró gépek Új eszköztervezés, folyamat-
modellezés; kanban-módszerű 
szervizalkatrész utánpótlás.  

Pelion Systems 
www.pelonsystems.com  

Leupold & Stevens 
<250 millió dollár 

Tűzvédelmi precíziós optikai 
műszerek  

Öt évnél rövidebb alkalmazás, 
vegyes gyártókörnyezet; 
kanban-szupermarket a 
félkésztermékek részére; 
közvetlen vevői keresletjelzés 
tervezés. 

Epicor Avante Lean 
www.epicor.com 

WIKA Instrument Corp. 
400 millió dollár 

Ipari nyomás- és hőmérő 
műszerek 

Öt évnél rövidebb gyártóüzemi 
alkalmazás a precíziós 
műszerekhez. 

Microsoft Business Solutions 
(Axapta Lean Enterprise) 
www.microsoft.com/ 
businesssolutions 

 
 
Másik megfontolandó tapasztalat: a karcsú gyártás 
elvét nem kell az üzemre korlátozni. A karcsú 
gyártásban élenjárók a módszert kiterjesztik a be-
szállítókra és a vevőkre is, azok pedig saját partne-
reikre. Ily módon sok gyár, s az egész ellátási lánc 
átalakul. A karcsú gyártás haszna így lehet teljes. 
Sikerének fő tényezői a rugalmasság a gyártás- 
ban és az anyagmozgatásban, valamint az ellátási 
lánc szemlélet. 
 
 
Gyártás 
 
A karcsú gyártás nem gyárt készletre, mint a ha-
gyományos gyárak, hanem a kereslet jelzését kö-
veti. A jelzés lehet megrendelés vagy a csekély 
mértékű tartalék tartós fogyása. (Bár a karcsú gyár-
tás filozófiája ellenzi a készletfelhalmozódást, 
némi biztonsági tartalékot engedélyez félkész- és 
késztermékekből). Tehát az a cél, hogy a napi 
termelés csak annyi legyen, amennyi a megren-
delés, a tartalékon túlmenően nincs készletre gyár-
tás. A kanban anyaggazdálkodási rendszerben az 
összeszerelő gépek anyagellátását kártyás vagy 
elektronikus jelzőrendszer indítja el. A szerelő-

vonalak teljesítményét ütemadó szabályozza a 
keresletnek megfelelőre, de előfordulhat, hogy a 
hagyományos szerelősorok helyett szerelőcellás 
rendszerre állnak át, mert abban könnyebb vegyes 
(felváltva többféle) terméket gyártani. A szakadat-
lan fejlesztés és a munkahelyszervező módsze- 
rek, mint a kaizen és az 5 S elv révén megszűnik az 
üzemben az időveszteség és a felesleges anyag- ill. 
munkaerőmozgás. E módszerek szervezetteb- 
bé és a műszaki lehetőségeken belüli legnagyobb 
mértékben rugalmassá, alakíthatóvá teszik a gyár-
tást.   
 
A karcsú gyártás hamar zátonyra fut, ha a vezetés 
visszatér a soron kívüli megrendelések befogadás-
hoz és teljesítéshez. Ezért a gyártást irányítás alatt 
kell tartani, határidőre, ütemesen dolgozni, mert az 
irányított folyamat így eredményesebb. 
 
A WIKA például az elő- és a végszerelést munka-
cellákba szervezte át, s ezzel a megrendelés-
teljesítési időt hat hétről öt napra csökkentette. 
Kaizen segítségével megállapította, hogy a folya-
matban a műszerkalibrálás a szűk keresztmetszet, s 
ezt a korlátot megszüntette. Majd a stratégiai veze-
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tői értekezleteken (ezek nagyon fontosak) kitűzte 
az elérendő átfutási időt, a készletcsökkentési- és 
az egy főre jutó bevételi célszámokat. Bevezetés 
alatt van a cégnél az új Microsoft Business 
Solutions vállalatirányítási rendszer (ERP), amely 
karcsúgyártás-modulokat, többek között elektroni-
kus kanban-eszközöket is tartalmaz. E rendszernek 
szerves része a vevői és beszállítói kapcsolatok 
korszerűsítése is. A WIKA vevőit rendszeresebb 
megrendelésre, beszállítóit a kereslethez igazodó 
tételnagyságú szállításra próbálja késztetni.  
 
 
Anyagmozgatás 
 
A karcsú gyártás alapvető változásokat hozott az 
anyagmozgatásban, pl. a beszállítókkal közösen 
használható kanban-konténert. Ebben érkezik a 
munkacellában felhasználandó anyag és alkatrész. 
Néhol már a beszállító a konténert közvetlenül a 
munkacellához teszi le, de a legtöbb üzemben még a 
szerelési gyűjtőhelyen hagyja. Itt, a régen szokásos 
gépek előtti anyaghalmazok helyett, a karcsú gyár-
tás kisebb tételnagyságai szerinti kis készlet van. A 
kanban-konténerek és más készletgyűjtők helyét ún. 
„anyagáramlás-térképezéssel” állapítják meg. 
 
A karcsú gyártásban továbbra is helyük van a kon-
vejereknek és az automatikus vezérlésű jármű-
veknek (AGW – „targoncarobotok”), ha rugal-
masak és könnyen áthelyezhetők. Ezért modul-
rendszerű, rugalmas szoftverű géprendszereket kell 
választani, hogy az anyagmozgatást a termékke-

resletnek, megfelelően könnyedén át lehessen ala-
kítani. 
 
 
Ellátási lánc szemlélet 
 
A karcsú gyártás haszna akkor érvényesülhet iga-
zán, ha a megfelelő stratégia alapján a gyár és az 
ellátási láncba tartozó partnerei a karcsú gyártás 
elvek szerint működnek együtt. 
 
Ehhez a karcsú gyártási módszerbe a logisztikai 
vezetést is be kell vonni. Például a rakodási ütem-
terv dolga, hogy az anyag az udvarból időben és 
felesleges mozgatás nélkül az üzembe kerüljön. A 
szállítást is a karcsú gyártáshoz kell hangolni, ami 
nem egyszerű feladat ma, amikor a szállítást a 
legtöbb cég vállalkozásba adja. Tehát az ellátási 
lánc szerinti működés előfeltétele a beszállítókkal 
és a vevőkkel való koordináció, amire kiválóak az 
elektronikus kanban-eszközök. 
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