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Racionalizálni – de hogyan?  
Módszertani gyűjtemény a vállalati folyamatok 
optimalizálására 

A gazdaságos működés javítását a szervezetek időről időre más, di-
vatos módszer alkalmazásától várják. A legújabb irányzat közép-
pontjában az üzleti folyamatok elemzése és optimalizálása áll. Az el-
járás célja a vállalati tevékenységhez szükséges erőforrások mini-
malizálása. A racionalizálási programok azonban nem mindig kellő-
en megalapozottak. A német Alkalmazott Munkatudományi Intézet 
(IaAW) a közelmúltban egy katalógust állított össze az ésszerűsítési 
programokról.  A hasznos információkat tartalmazó adatgyűjtemény 
elérhető az interneten és megrendelhető CD-ROM-on is. 
 
Tárgyszavak: szervezetfejlesztés; folyamatirányítás;  

adatbázis. 

Hiányos ismeretek 

Az elmúlt évtizedben a vállalatokon belül a racionalizálás közép-
pontjában a gyártás-előkészítés átszervezése állt. A gyártás-előkészí-
téssel foglalkozó osztályokat (csoportokat) karcsúsították vagy megszün-
tették, feladataikat más részlegekkel végeztették el. Ez a fajta átszerve-
zés azonban nem javította kellő mértékben a vállalati folyamatok haté-
konyságát. A német Alkalmazott Munkatudományi Intézet kutatói szerint 
a vállalatvezetők nem ismerik eléggé sem az új eljárásokat, sem a már 
régóta bevált módszereket.  

A REFA Intézet munkatársai 50 módszer jellemzőit gyűjtötték egy-
be, amelyeket gyakran alkalmaznak a vállalatok a racionalizálási céljaik 
megvalósítására. Ezek a következők: 

 
 
 

 



– 5 A-módszer 
– A folyamatok ergonómiai elemzése 
– ABC-elemzés 
– Anyagáramlás-tervezés 
– Átfutási időelemzés 
– Az eltüntetés 7 fajtája 
– Csoportmunka 
– Demonstrációs módszerek 
– Egységes munkalapok 
– Értékelemzés 
– Értékelési mátrix 
– Értékformálás 
– Folyamat- és rendszer-auditálás 
– Folyamat időelemzése 
– Folyamatelemzés 
– Hálótervezés 
– Hibalehetőség- és befolyáselemzés
– Időcsoport-képzés módszere 
– Időtervek  
– Javaslattevő módszerek 
– Kanban 
– Kieső idő minimalizálása 
– KVP-műhelymunka 
– Moderáció 
– MTM-rendszer 
– MTM-tervezési koncepció 

– Multimomentum-elemzés 
– Munkafolyamat-elemzés 
– Munkaköri leírások 
– Munkamegosztás 
– Munkastrukturálás 
– Önvizsgálat 
– Összehasonlítás és értékelés 
– Páros összehasonlítás 
– Poka Yoke 
– PROKON 
– PTCA – ciklus 
– Refa – időelemzés 
– REFA tervezési módszer 
– Six Sigma 
– Statisztikai folyamatszabályozás 
– Szimultán tervezés 
– Teljesítményértékelés 

(benckmarking) 
– Teljesítményfok-értékelés 
– Teljeskörű Hatékonyságvizsgálat 

(Total Productive Mainfance = 
TPM) 

– Termelési programtervezés 
– Tischgrat-diagram 
– Tudásmérleg 
– Vizsgáló eszközök elemzése 

 
Az áttekinthetőség érdekében ezekről a módszerekről rövid ismerte-

tőt készítettek. Az egységes leírás megkönnyíti a megértést, az össze-
hasonlítást és az értékelést. 

Az űrlapok felépítése 

A szervezési módszereket bemutató űrlapok az alábbi elemekből 
(mezőkből) épülnek fel: 

Megnevezés: A jellemző alkalmazási terület elnevezése.  
Cél: Az alkalmazás célja és a megvalósítás módja. 
Előnyök és hátrányok: A módszer kedvező és kevésbé előnyös jel-

lemzőinek felsorolása. A kedvezőtlen tulajdonságokat is figyelembe  
kell venni a tervezés során. Az általános jellegű korlátokat (oktatás és 
szakképzettségi igények) nem szükséges minden módszernél külön ki-
emelni. 

 



Hatás a fő folyamatra: A vállalati tevékenység főbb elemei (fejlesz-
tés, tervezés, gyártás és szerviz) miként érvényesülnek az egyes mód-
szerek alkalmazása során. 

Költség és haszon: Az egyes módszerek kiválasztása során nem 
csak azt kell szem előtt tartani, hogy milyen haszon várható el, hanem 
azt is, hogy milyen költségek jelentkeznek. 

Alkalmazási területek: Milyen szakterületen alkalmazható a mód-
szer? Hogyan hat a komplex gyártási folyamatra? 

Eredmények: A módszerek alkalmazása milyen eredményhez ve-
zet? Pl. csökken az idő- és a költségráfordítás, javulnak a teljesítmény-
mutatók. Az eredmények mérése mennyiségi és minőségi mutatószám-
okkal. 

Részletes leírás: A módszer részletes ismertetése alkalmazási lépé-
sekre bontva és felsorolva a főbb tennivalókat. A leírás mélysége a konk-
rét módszer jellegétől függ. Ha túl nagy a bemutatási igény, bővebb in-
formációk a szakirodalmi hivatkozásokból nyerhetők. 

Segédeszközök: Egyes módszereknél speciális segédeszközök al-
kalmazandók, pl. űrlapok, táblázatok és leírások (ppt, xls és doc fájlok). 

Kiegészítő módszerek: Az adott módszerhez hasonló módszerek lis-
tája. A konkrét célok ugyanis többféle módszer segítségével érhetők el. 

Alkalmazási példák: Az egyes módszerek elvi leírása mellett az ért-
hetőséget javítják a bemutatott alkalmazási példák. 

Jogi keretek: Az alkalmazás során figyelembe kell venni a törvényi 
előírásokat. A munkatársak véleményezési joga, a vállalati testületek 
működését előíró szabályozások, a munkahelyek kialakítására vonatko-
zó rendeletek egyaránt befolyásolják a módszer választását. 

Bértarifa feltételek: A racionalizálási koncepciók kialakítása során a 
munkavállalók és munkaadók közötti ágazati és bértarifa-megállapodá-
sokat szigorúan be kell tartani. 

Képzési igények: Az egyes módszerek megismerését képzési prog-
ramok támogatják. A kínálat áttekintése, a célok, a költségek és az idő-
igény figyelembevétele megkönnyíti a választást. 

Szakirodalom: A kitűzött célok elérését segítő módszerek alkalma-
zása előtt célszerű az alkalmazandó módszer részletes megismerése. 
Ezt a célt szolgálja a szakirodalomi tájékozódás. 

A legjobb módszer kiválasztása 

A felsorolt szempontok alapján bemutatott módszerek közötti vá-
lasztást szűrési feltételek teszik egyszerűbbé. 

 



1. táblázat 
Választható racionalzálási programok száma  

szakterületenként 
 

Tevékenység Szervezési 
módszerek 

száma 

Tevékenység Szervezési 
módszerek 

száma 
– Munkakialakítás  
– Megrendelés- 

lebonyolítás  
– Kontrolling 
– Adatközlés  
– Bérezés 
– Gyártási folyamatter-

vezés 
– Vezetés  

és motiváció  
– Munka- és egész-

ségvédelem  
– Folyamatos  

javítás  
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– Személyzetfejlesztés  
– Termékfejlesztés  
– Gyártástervezés  

és irányítás  
– Minőség 
– Meghatározó  

folyamatok  
– Normák  
– Teammunka  
– Vizuális  

menedzsment  
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A keresésre több lehetőség kínálkozik. Ilyen pl.: 
– a leírás szerinti, 
– a hatások szerint (pl.: fejlesztés, tervezés, gyártás, szerviz), 
– az alkalmazási területek szerint, 
– az érintett folyamatok alapján, 
– az eredmények szerinti (mennyiségi és minőségi) és  
– a kulcsszó alapján történő keresés. 
A folyamatos fejlesztés és optimalizálás igénye szükségessé teszi 

az alkalmazott módszerek tárának folyamatos bővítését és az alkalma-
zás hatékonyságának javítását. A 1. táblázat bemutatja, hogy az egyes 
részterületeken hányféle módszer közül lehet és célszerű választani.  
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